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BESTE BLEKKA I NORGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Blekka-info: 
 
Postadresse: ”Blekka”, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Postboks 10, 3141 Kjøpmannskjær 

Redakteur : JON BRUU 
Telefon:   

Privat:   333.86188 Mobil: 906.46819 
 
E - Mail:                    jonbruu@start.no 
 
Gi beskjed til Dag på dagbritz@online.no 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 # Blekka i 2005: 1. mars 2005   
Utgivelse av neste Blekke: 10 mars 
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. Red.
 
 



 

 

Klubbnytt/ledern’s  hjørne:
Nytt år – nye sjanser til å ta seg vann  
over hodet med Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb , M/S 
Steinbiten og etter hvert vår nye lettbåt (Subfoil?) som 
for tiden er på rep.:  Som det vil framgå av 
årsmøtepapirene som er klare om noen uker har 
aktiviteten og det økonomiske resultatet til vår klubb 
økt med hundrevis av % i løpet av de siste 2 årene. Ikke 
minst takket være vårt ”RIK GJENNOM Å DELE”- 
prosjekt som har brakt 33 personer til Rødehavet mer 
eller mindre gratis, aktiv markedsføring av turer og 
kurs over Internet og en god del nye medlemmer som 
har innsett fordelene med å være medlem av vår klubb. 
Vestfold Dykkekrets og Norges Dykkeforbund har 
fattet interesse for vår måte å drive klubb på og jeg har 
blitt bedt om å komme rundt til klubbene i Vestfold for 
å fortelle om ”Rik gjennom å dele”-prosjektet.  
Klubben vår satser også i år på kurs/workshops i både 
digital UV-foto (nybegynner- og videregående) med 
Per Eide og Berit Lyngstad, samt grunnkurs i 
marinbiologi 20.-22. mai med marinbiologene Astrid 
Kari Woll fra Ålesund og  Jon Fuglestad fra Tønsberg. 
Dette første kurset er nå pip-fullt, men vi satser på å 
lage et kurs # 2 etter sommerferien med de samme 
kursholderne. Se årsmøteinnkalling og annet nyttig i 
denne BLEKKA!  
Mvh. Leder i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb 
Dag Deberitz, DYKK-O-FON: (+47) 922 35777  

dagbritz@online.no          NB: NY TERMINLISTE I DENNE BLEKKA! 
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Jeg vil derfor innstendig oppfordre klubbens medlemmer til å møte opp på 
årsmøtet som nå er under oppseiling og bidra som premissleverandører til 
klubben og Blekka. Det vil her velges både redaktør og journalister til Blekka, 
fotografer og postbud trengs også så møt opp! 
Aktiviteten til klubben i 2004 lå på ca 12 i en skala fra 1 til 10 så det er mange 
begivenheter å mangfoldiggjøre. 
Siden bredbåndet er på plass går filoverføring som hakka møkk! 
Jeg ber dere kjære lesere send meg materiale til neste blekke, bare skriv! 
jonbruu@start.no  
Din og min Redaktør: Jon Bruu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jon Bruu 
 
Det må vel bemerkes at det var litt lite liv under va
 
 

 

REDAKTØREN HAR ORDET: 
 
Blekka må sies å være en politisk 
ukorrekt og særdeles subjektiv måte å 
reflektere klubbens aktivitet på. 
Klubbens medlemmer får gjennom 
Blekka mangfoldiggjort sine heroiske 
aquanautiske bedrifter. 
Publiseringsdatoer er etter behov og 
etterspørselen styres av refillpatronenes 
størrelse til printeren. 
Som redaktør for BLEKKA ivrer jeg for 
ei ”Blekke” som dynamisk tilpasser seg 
klubbens behov og ytringer. 
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Fototreff-helg på Hvasser. 
Den 30. oktober var det duket for
”generalprøve” i dykkefoto før 
gjengen skulle trekke sydover. 
MS Steinbiten var som vanlig 
stappa full av dykkere og tøffet i 
vei utover mot Kløvningen. 
Vi la oss på svai på sydsiden av 
Kløvningen. 
Terrenget her en kupert og 
varierende ned til 15-18 meter. 
Trass i regn og litt nordadrag var 
alle dykkere kjapt i vannet.
nn nå så sent på høsten. 



Vi ble 4 jenter og 2 gutter som overnattet i en av campinghyttene denne kvelden, 

 dykke på søndagen også. 
tein ble søndagens drop-off. 

hengige 

 

supert opplegg. 
Vi skulle nemlig
Bedre vær denne dagen og sydsiden av Bus
Som seg hør og bør en ypperlig dykkehelg for foreningen for frie og uav
dykkere. 
Jon Bruu
 
 
GOURMÈT-TUR TIL RØRVIK SOMMEREN 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I forrige utgave av 
ykke-

 

 som 

”Blekka”,#82, ble d
kjærestene Hallbjørg og 
Jon sine skildringer av 
”Lofoten under vann” 
omtalt. På veg hjem fra
Lofoten planla vi en 
snartur innom Rørvik
ligger 1.5 timers kjøring 
nord av Steinkjær 

 
Etter en forespørsel på www.dykkesiden.com ble vi tipset om Nærøy-dykk. 
www.ndive.no  
Dette er et dykkesenter (det eneste i området) drevet av Sivert Wicklund. 

 

n tilby flaskebank, mixgas. To båter og overnattingskapasitet for inntil 

å å tråle oss gjennom 

gen over morgendagens 

e morgen ble vi vekket og etter en tidlig frokost bar det rett i båten. 

 

I hovedsak et dykkesenter med base på en stor gård med strandlinje ute på
Nærøy. 
Sivert ka
20 dykkere. Dette har han holdt på med siden slutten av 1980 tallet. 
Både priser og lokaliteter holdt et akseptabelt nivå. 
Vi svingte av fra E-6 om kvelden og brukte 1 time p
saueflokker som lå i veibanen på vei ut til Nærøy. 
Vi ble innlosjert og sovnet med sommerfugler i ma
dykking.  
Tidlig nest
Det er første gang jeg har fått kjørt riggen ned til stranda i snøskuffa på en 
traktor. (Uansett lettere det enn å bære den sjæl). 
 
 
 

UT PÅ TUR – ALDRI SUR! 
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Nei’a! Jon og Hallbjørg 

m 
st-

har ikke vært i Berlevåg 
ENNÅ! Dette er ei diger 
TROLLKRABBE. Store 
nok smaker de visstnok 
like godt som sin større 
slektning, rød 
kongekrabbe so
Berlevåg og nordø
Finnmark er full av! 
Foto: Jon Bruu 

Sivert benyttet på denne turen den minste båten siden vi bare var 2 dykkerpar. 

 meters avstand om ikke en stor 

r senere synker vi stille ned parallelt med tareskogen ned på 20 meter. 

itt algevekst i vannet reduser sikten til 15 meter 

ll, 

ndslette var det bare å fylle 

En aluminiumsbåt på 25 fot. Brakte oss i 12 knops fart ut mellom holmer og 
skjær for å komme til de beste dykkemålene 
Hva sitter da på et lite skjær vi passerer på 20
Havørn.! 
15 minutte
 
L
Tareskogen bølger majestetisk over oss der oppe fra 12 meter og oppover. 
På trappeavsatsene ligger det hvit skjellsand. Der det er sand er det kamskje
stoore kamskjell. Frasen fra Rødehavet ”Don´t touch the reef ! ” burde gjelde 
også her. Skulle bare støtte meg på en trappeavsats da plutselig den store flate 
steinen rørte på seg. Satte ned handa 30 cm foran en 2 kg Breiflabb, gutt som 
skvatt. Etter en liten svømmetur lå to slike i nettet. 
Da vi på slutten av dykket kom inn over en større sa
opp nettet med kamskjell. Kom forresten også over den største trollkrabba jeg 
har sett. (Nei jeg har ikke vært i Berlevåg ennå). Jfr. Bildet over. 
 

NYTT GRUNNKURS/WORKSHOP I UNDERVANNSFOTO 
OG DIGITAL BILDE-BEHANDLING I PHOTOSHOP 
 Per Eide og Berit Lyngstad fra Hvasser Motell 15.-17. april 200med 5:
Klikk denne linken for mer informasjon om pris, kursinnhold m.m.: 

http://tinyurl.com/49hbx  
r Ring Dag Deberitz eller Svein Frydenlund pElle å 

hhv. DYKK-O-FONEN: 922 35777 eller  901 37069. 
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Bildet over: Kamskjell eller breiflabb?? UV-foto: Jon Bruu 
 
Vel oppe i båten bar det rett inn til senteret for en bedre luns, luftfylling og ikke 
minst rensing av skjell. 
Når lunsjen var borte, skjellene renset og breiflabben filetert bar det rett til sjøs 
igjen. 
Valgte denne gangen et kupert terreng med fjellrabber og sand imellom. 
Etter 15 minutters dykking var det bare å tømme fangstnettet for så å begynne på 
nytt igjen. 
Det var så mange kamskjell her at her var det bare å ta med de aller største. 
2 trinnet bråker når du puster ut, dette merker skjellene og lukker seg. 
Da røper de også seg når de sender den lille sandskyen rett til værs. 
Fikk tatt et bra bilde av et skjell i åpen tilstand men måtte jo holde pusten til jeg 
ble blå i trynet. 
Så kom jeg over et riktig stort skjell. 
Det buede omrisset i sanden røpet det. Jeg strakte ut handa for å plukke det opp 
og kvakk skikkelig til. 
Det var en svær breiflabbkjeft !. På nytt hadde jeg hjertet i halsen. 
Vel oppe i båten var det atter en time med skjellrensing og filetering i vente. 
Vi vil sterkt anbefale dykking på disse kanter men nøkkelen til suksess er som 
alltid lokalkunnskap. 
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Siste smak av sommer. 
10 september var det vindstille, skyfritt og varmt i lufta. 
Gutta (og jentene) satt i T-shirts og vi skulle ut å dykke på de virkelig fine 
plassene. 
Første dykkested som ble valgt var den store veggen på Store Rauer. 
På sydvest siden er det en vegg som starter på nordside på 15 meter og fortsetter 
langs hele vestsiden ned til 30 meters dyp. 
Det er for øvrig en lang grunne på sydspissen som er oversodd med steiner og 
hummerhuler. Og hummervøler var det masse av her. 
Jeg talte 32 vøler langs denne veggen så fjorden er full av fiskere som ikke 
greier å se seg berga.   
(Og jeg som trodde hummersesongen først starta 1/10?, Dag’s anmerkning.) 
 

 

 
 
Alarmen hadde tydeligvis gått. Ikke f
ankom åstedet og rigid fulgte våre be
Kanskje ikke så rart der MS Steinbite
dykkerflagget til topps! ;o) 
 
Jeg hadde det veldig moro med å rop
gang en dykker klatret opp leideren. 
Det vart no mykje mobilprat i de to sn
Alle dykkera var oppe i båten og så b
Vi måtte ikke sløse bort moroa med å
 
Det hvite fjellpartiet på klippeøya kal
tiltrekningskraft på meg. Denne gang
MS Steinbiten gled i zikk-zakk fremm
Heile fjorden var jo drit full av humm
klapper inntil fjellsiden rett under det
 Etter en liten svingom med ekkolodd
14 meter. Det er kupert i 10 til 16 me
På spissen mot Fuglehuk er det også 
terreng fra 5 til 25 meter. Hummervø
 

 

Sjøen lå der speilblank og ”bluppa”
rundt oss der hvor de enkelte 
dykker-parene var. 
Kort sagt: INGEN GRUNN til å 
legge dykkinga på hylla selv om 
sommer’n er over. Tjøme og 
Nøtterøy Dykkeklubb er alltid ved 
de beste plassene i ytre Oslofjord. 
Foto: Jon Bruu 
ør dykkera var gått i sjøen før to snekker 
vegelser med kikkert. 
n drev mellom hummervølene med 

e høyt ”Dæven så store hummer” hver 

ekkene ja. 
ar det av gårde til neste dykkested. 
 dykke på samme sted to ganger her nei! 

t Skarvesetet har hatt en magisk 
en skulle vi dykke der. 
over mot denne magiske øya.. 
ervøler. Sjøen er ennå like flat og vi 
 hvite partiet. 
et avsløres det at fjellveggen går rett ned til 
ters sjiktet mot Bolærene. 
kupert og her avslører ekkoloddet kupert 
lene ligger altså tett. 
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Grillen fyres opp og pølsene tas frem.  
Det er herlig å være på dykkertur med Steinbiten. 
Som seg hør og bør på siste dag av ”sommer” måtte  
det bades også. 
 
Tekst & foto:  
Jon Bruu 
 
 
 
 
 
 

RØDEHAVET 2004 - første del. 
 
Rødehavet, - smak på ordet. 
Rødehavet, - kjenn lukten av havsalt og eksotisk krydderlukt fra basarene. 
Rødehavet, føl den varme brisen som lekent stryker din hud. 
 
Vi dro dit den 7. november! 
Klokka ringte halv 3 på natta, med en døgnrytme som var helt på trynet prøvde 
jeg å få i meg litt frokost En time senere satt vi på bussen. 
Visse sporadiske tilrop var å høre, men det var en søvndrukken gjeng som suste 
innover mot Gardermoen. 
33 sjeler var vi i innsjekkingskøen, surere dame har vi aldri møtt. 
Klubben hadde en intern konkurranse om å snyte mest på vekta. 
I tradisjons tro ble turen innviet med en stor brun en i ”gaten”. 
Les: øl er sundt til frokost. 
2 ting må til for å få en ellers ulidelig 5.5 timers flytid akseptabel. 
1. bærbar pc med masse dvd-filmer.(flyets kino er puslete greier) 
2. medbrakte reke- og roastbeefbaguetter. 
 
Som vanlig informerer kapteinen når  
vi flyr over Kairo at vi kan se pyramidene  
nede til høyre. Som vanlig prøver samtlige  
passasjerer å stirre ut gjennom 4 vinduer. 
Som vanlig ser vi ingenting da det er  
overskyet. Rett før landing er det populært 
med vindusplass. Blått hav, laguner og  
rev-kanter åpenbarer seg under flykroppen. 
Foto til høyre: Dag Deberitz. 
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Kjevemusklene strammer til som om ventilsettet allerede er på plass. 
Jeg trår ut av flyet og lar den varme fuktige bris lekent stryke over meg, jeg er 
framme !!! 
Hvor er velkomstmannen? Ingen svartsmusket soldat på toppen av flytrappa 
med sin høyglanspolerte AK-47. Han har jo alltid vært der tidligere? 
Flyplassen er i seg selv et artig skue i hvor mange det offentlige man greier å 
finne jobber til. 
Moralen må være at hvorfor skal en mann gjøre det som er fint for tre. 
Første luretriks møter deg to meter utenfor flyplassen. 
Er du naiv har du betalt reisen på nytt, kjøpt dine egne kofferter og bytta hotell 
før du finner bussen din.  
Dette lover godt, fin buss med air-con som faktisk virker og som tar oss til 
hotellet. Rastløsheten stiger i takt med kilometertelleren etter hvert som vi 
nærmer oss hotellet. Rent hvitt og pent er det. Klorlukten fra bassenget gjør 
basillfrykten enda lavere i det vi passerer. 
Hotellet har bare 2 etasjer. slik at det arealmessig har blitt ganske stort. 
Gjett hvor vi bodde, arma ble ganske lange der vi måtte traske langt lenge og 
lengre enn langt 
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Fordelene var ingen støy fra 
basseng og splitter nye leiligheter. 
Evaluering av øl i bassengbaren var 
første obligatoriske oppgave, 
etterpå var det duket for den store 
minibankjakten. 
Er det ikke pussig at man først 
finner de som er lengst vekk. 
Må anbefale en Italiensk brasserie 
ved strandpromenaden. 
De har egen pizzabaker etter ditt 
ønske, egen pastakokk , eget 
dessertbord og salatavdeling. 
Last på dine egne kreasjoner og 
kokken fikser dette for deg. 
 

Neste morgen var det dykking som skulle være fokus de neste dagene. 
Sinai divers var turens store dykkesenter. 
Et helt greit sted med et tilsynelatende proffesjonelt preg men fikk ikke ut 
fingeren og fant 15 liters flasker til oss, fy! Skam dere. 
I etterkant så gikk det ganske greit jeg bare gjorde som divemasteren sa ”rise to 
surface when reached 15 bars”. 
 



På dykkersenteret ”Sinai  
Dive Club” deles deltagerne 
umiddelbart  
i lagene Nord og Sør. 
 
Foto: Jon Bruu 
 
 
 
 
 
 
Tvekampen om flest dykk og supre bilder tilspisser seg. En trykkende stemning 
råder der lagene hver for deg sitter og fyller ut erklæringer hvor de skryter på 
seg flere tusen dykk. 
 
Laget Nord blir trukket ut til å kun foreta dagsturer og får basen sin lagt til 
hotellet. 
Laget Sør skal mønstre på fartøyet Angelica II som først gjør vendereis den 3die 
dagen. 
 
Det er nå tvekampen begynner. 
 
I neste nummer: The tales from Angelica II. 
 
Tekst & foto om intet annet angitt: Jon Bruu 
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Per Arne 
Kristiansen og 
Lars Arne Dahl 
gjør seg klare til
dykk # to 1. dag 
i sjøen, da 
båtene 
Delphinos og 
Angelica II lå 
side om side 
med 
henholdsvis 
dagsturdykkere 
og liveaboard-
gjengen: 
 
Foto: Dag 
Deberitz 



Stavern 13.1.2005 

Innkalling til Årsmøte 17. februar 2005 
 
 
Årsmøte i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb avholdes torsdag 17. februar 2005 
kl 19:00 på Peppes Pizza i Tønsberg, Nedre Langgt. 26, Tønsberg . 
 
Saker som ønskes fremmet på Årsmøtet, må være styret i hende senest tirsdag 1. 
februar 2005. Klubbens adresse er: Postboks 10, 3141 Kjøpmannskjær. 
E-mail: dagbritz@online.no kan også benyttes til innsendelse av forslag. 
 
Her ser du hva våre lover sier om Årsmøtet. 
 
§ 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 på klubbens hjemmeside. 
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 se 
her: http://www.lokalsport.com/tndk.  
 
 
for styret 
 

DAG DEBERITZ 
LEDER I TNDK. 
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Terminliste 2005 (foreløpig) t.o.m. juni: 
Foreløpig er bare hittil kjente aktiviteter tatt med. Det vil bli laget flere 

lengre turer, kurs og andre i aktiviteter i perioden. Kom også med forlag til 
turer/aktiviteter du vil ha så kan lista bli raskt oppdatert! 

Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader  

Januar 
2005 

Vi minner også om svømmehalltrening i Tønsberg Svømmehall fra 
19.30-21.00 hver fredag Møt opp og holdt vannfølelsen ved like!! Gratis 

for medlemmer med ABC-utstyr. 
Søn. 16. jan. Tur m/Steinbiten Jon Trygve  
Søn. 23. jan. Tur m/Steinbiten Dag Magne B.  
Søn. 30. jan  Tur m/Steinbiten Per Arne Svein Frydenlund?  
Febr. 2005         

  Søn. 6. febr. Tur m/Steinbiten Aarstein Trygve  
Man. 7. febr. Styremøte 19.00 Hos Per Arne Kristiansen, Måltrostveien 7, 3142 Vestskogen 

  Søn. 13. febr. Tur m/Steinbiten    
Torsd. 17. feb. Årsmøte 19.00 På Peppes Pizza, Nedre Langgt. 26, 3110 Tønsberg. Se innkalling ./. 

  Søn. 20. febr. Tur m/Steinbiten Jon Dag Først og fremst samlingstur for de 11 
som skal til Berlevåg 10.-14. mars. 

Søn. 27. febr. Tur m/Steinbiten Roll Per Arne Roll’s første skipperdag alene? ;o) 
Mars 2005         
Søn. 6. mars Tur m/Steinbiten Jon Magne B.  
Søn. 13. mars Tur m/Steinbiten Aarstein Trygve   
Søn. 20. mars Tur m/Steinbiten Jon Per Arne   
Påsken 24.-28. 
mars 2005. Vi har 
bestilt fint vær i år 
også! 

Tur m/ Steinbiten 
fra Sandøsund på 
Hvasser kl 10:00 
hver dag! 

Jon Bruu koordinerer 
påmeldingene. Ring 
33386188/90646819 

Diverse. Settes opp senere. Se bilder bl. annet fra tidl. 
påsker på denne linken: 

http://tinyurl.com/2p5mc 

April 2005       
Søn. 3. april Tur m/Steinbiten Roll Dag   
Søn. 10. april Tur m/Steinbiten Jon Magne B.  
Fredag 15.-
søndag 17. 
april 

UV-fotokurs fra 
Sandøsund på 
Hvasser. M/S 
Steinbiten blir 
liggende i Sandø-
sund hele helga 
reservert for dette 
kurset…. 

Jon, Trygve, Dag, Per 
Arne, Roll m.fl. 

Jon, Trygve, Dag, 
Per Arne m.fl. 

Som nevnt i Blekka har fotograf Per 
Eide og hans assistent Berit 
Lyngstad fra Ulsteinvik satt tiden av 
til nytt UV-foto- og digital 
bildebehandlingskurs hos oss.  

NB: Nytt videregående kurs 
kommer etter sommer'n. 

Lør. 23. april LOPPEMARKED Kl. 10:00 Vestskogen Skole, Nøtterøy, Vi samler lopper på Klubbhuset på Tjøme.   
Søn. 24. april  Tur m/Steinbiten Roll Svein Frydenlund?  
Mai 2005     
Søn. 1mai Tur m/Steinbiten Jon Dag D. Steinbitfangst & bursdagsdykk!! 
Torsd. 5. mai Tur m/Steinbiten Trygve Aarstein Himmelsprett dykk uten himmelsprett! 
Søn. 8. mai Tur m/Steinbiten Roll Magne B. Sikkerhetsøvelse (årlig)  

Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader  
Pinsen 14.-16. mai 
2005. Vi har bestilt 
fint vær i år også! 

Tur m/ Steinbiten 
fra Sandøsund på 
Hvasser kl 10:00 
hver dag! 

Jon Bruu koordinerer 
påmeldingene. Ring 
33386188/90646819 

Dykkeledere ut-
nevnes senere. 

 

  Se bilder bl. annet fra tidl. pinser 
på denne linken:  
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Helgen 20.-22. mai 
2005. 
Marinbiologi-kurs

Tur m/ Steinbiten 
fra Sandøsund på 
Hvasser kl 10:00 
hver dag! 

Fastsettes senere. Fastsettes senere. Kurset er dessverre allerede 
proppfullt. Vi planlegger et kurs #2 

etter sommerferien. Kursledere: 
Astrid Kari Woll og Jon Fuglestad. 

Søn. 29. mai Tur m/Steinbiten Jon Aarstein   
Juni 2004         
Søn. 5. juni Tur m/Steinbiten Roll Per Arne   
Søn. 12. juni Tur m/Steinbiten Jon Magne B.   
Søn. 19. juni Tur m/Steinbiten Trygve Dag  
Lør. 26. juni Tur m/Steinbiten En av de nye båtf.? Fastsettes senere.   

 

Turer med M/S Steinbiten er også åpne for ikke-medlemmer! Avgang fra 
Kjøpmannskjær kl. 10:00 på turdagen hvis intet annet er angitt! Priser: 
Ikke-medlemmer: 125,-/tur. Medl. kr 75,-. Tillegg: Har vi med 
gummibåt/lettbåt med betaler hver DYKKER kr 25,- ekstra i bensin til 
denne. Meld deg på til oppsatt båtfører innen kl. 18.00 dagen før hver tur.  

Klubbens ”DYKK-O-FON” = 
(+47) 922.35777 om du 
ønsker mer info!    Båtførere Steinbiten Tlf Mobil 

Jon Bruu 33386188 90646819 
Dag Deberitz 33179269 92235777 
Trygve Kamfjord 33320336 91714215 
Per Arne Kristiansen 33323699 97177725 
Aarstein Vigulf 33461642 99721547 
Roll Tønnessen -kommer> 33385845 40497832 

 

 

   
 
 
 
 
 

 Dykkeledere Tlf Mobil 
Magne Bertelsen 33362080 99214115 
Jon Bruu 33386188 90646819 
Dag Deberitz 33179269 92235777 
Trygve Kamfjord 33320336 91714215 
Per Arne Kristiansen 33323699 97177725 
Aarstein Vigulf 33461642 99721547 
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Hundrevis av fisk rundt deg hele tiden som steinbit, 
breiflabb, torsk, storsei, storlange, helleflyndre, piggvar, 
slettvar, hyse, havål or whatever? Og attpå til i 
gamlelandet, - PÅ ETT DYKK? 
 
Tekst Dag Deberitz  
Foto: Dag Deberitz og Lise Hinna Deberitz 
Se mer om parken her: http://www.atlanterhavsparken.no  
 
Nei nå tuller’u igjen, - Dag, - hevder du kanskje?  
Men dette ække tull! I hvert fall ikke om du tar turen til Atlanterhavsparken på 
Tueneset i Ålesund! Et av Europas flotteste! Og får en avtale om å dykke i 
stortanken med 4 millioner liter havvann sammen med Sigbjørn A. Lerstad, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

akvarist/ teknisk 
ansvarlig for 
Atlanterhavs-
parken i Ålesund 
som må ha 
landets artigste 
arbeidsplass spør 
du meg! 
Jeg fikk dykke 
med ham under 
fôring av 
fiskevennene 
hans i den enorme 
tanken utenfor 
auditoriet der 
hundrevis av 
tilskuere fikk 
lyst til å begynne
 
med dykking samtidi
Deberitz 
 
For noen år siden ble
grunnet fergeproblem
13:00 hver dag. Da er
  
Etter en finfin somme
Nordangsdalen/Lygn
og her: http://tinyurl.co
komme hit igjen med
 

g.  Her over er Sigbjørn foreviget på jobb. Foto: Lise 

 jeg snytt for et dykk her oppe da vi kom for sent fram 
er fra Hareid til Sulesund. Dykkinga skjer kun klokka 
 det foringstid for alle fiskene i atlanterhavsbassenget. 

ruke med dykking både rundt Måløy og i 
støylsvatnet (se linkene: http://tinyurl.com/6qr77 (over vann) 
m/5mehf (under vann)) hadde jeg nå altså fått sjansen til å 

 dykkerutstyr. Denne gangen var jeg ute i GOD TID! 
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Etter litt venting ble jeg og utstyret samt min medbrakte ekstrafotograf Lise 
geleidet gjennom det enorme anlegget til vedlikeholdsrommene over den 
enorme ruta i auditoriet mot selve atlanterhavstanken. Har neppe skiftet så raskt, 
- om sommer’n bruker jeg våtdrakt, - så også i dag.  
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Møt Tyson, - den ca 16 kilo 
tunge Steinbiten som er en av 
parkens store attraksjoner. 
Navnet fikk den fordi den en 
gang prøvde å bite øret av 
unge Lerstad under en fôrings-
seanse han hadde med den 
noen måneder før jeg skulle få 
møte den nå denne lørdagen, - 
endog på min 1. års 
bryllupsdag med Lise som for 
anledningen sto plassert med 
min ærverdige Nikon Coolpix 
på utsida av den 26,5 cm 
trykke akrylglassruta, som er 
hele 8 m lang og 4 m høy. 

Bildet under viser Lerstad som 
presenterer ”Tyson” for 
publikum. UV-foto: Dag 
Deberitz.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 

 

 

Redaktøren henstiller aller rødehavsdykkere til å 
sende inn sine dagboknotater slik at de kan 
anonymiseres til det gjenkjennelige og publiseres i
neste Blekka helt kostnadsfritt. 
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