
 
 

 

 
 NR.85*JUNI* 2005*ÅRGANG 13*OPPLAG 10 + E-mail

 

REFLEKSJONER I ET FUKTIG MILJØ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Blekka-info: 
 
Postadresse: ”Blekka”, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb,  Postboks10, 3141 Kjøpmannskjær 
Telefon:  Redakteur : JON BRUU 

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: 15 august 2005   
Utgivelse av neste Blekke: 25 august 
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.
 

 



 

Et nytt marinbiologikurs i havn 20.-22.mai med stor 
oppslutning: Medlemmer fra vårt kurs får landets 
første CMAS-marinbiologikursbevis tatt i Norge!  
Kompressorsystemet på Tjøme er nå bygget om en smule, 
med forskriftsmessig elektrisk opplegg og nye årlig 
lufttest og bruksanvisninger hengt opp ved hver av 
pressene som nå står sammen inne på rommet til venstre 
i gangen på klubbhuset. 
Gratis dykkelederkusrs for TNDK-medlemmer i Larvik 
12.-14. august: Se annet sted inne i denne Blekka. 
Sommer-turer: Vi har i terminlisten bare satt opp turer i 
terminlisten ut juni. Fram til skolestart blir turene våre 
da kun annonsert pr. E-mail og i kalenderen til 
www.dykkesiden.com. Du som leser denne Blekka i 
papirutgave kan likevel ringe DYKK-O-FONEN:  
922 35 777 for å få vite om og når det blir turer i 
sommer. Ny terminliste kommer i neste  Blekkautgaven. 
Telefonkatalogomdelingen ser ut til å bli en braksuksess 
for klubben vår. Mange har vært med og det ser nå ut 
som om rundt 65.000,- bruttokroner blanke vandrer vår 
vei i.f.m. dette prosjektet!  
Frode Dahl’s Motorverksted har nå klart å få tak i en 
tilsvarende brukt motor til den som satt på ”Gulingen” 
som man holder på å sette sammen igjen for en brukbar  
pris for oss for å reparere det som trengs på vår motor! 
Mvh. Leder i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, 
Dag Deberitz   
dagbritz@online.no 
DYKK-O-FON: 922 35777 
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REDAKTØREN HAR ORDET. 
Som alltid er det mye å sette tenna i under 
vann, og på puben. 
Happenings står i kø utover for klubben vår og 
det er bare å ta pc fatt å lage et lite resymé av 

 

8/6

dette. 
Da slipper nemlig jeg og Dag å gå Tønsbergs 
Blad i næringa. 
Vi skal finne ut om Steinbiten virker helt til
Strømstad. 
Det kommer trolig Polenbesøk i høst. (uke 40) 
Det er en nært forestående Sommerfest = 1
Vi skal ha Tjømetreffen. 
Vi skal ha Fotokurs for videregående  
Vi har hatt marinbiologikurs 
Skriv dere også for f***n 

 

 

Å TATERHOLMEN BRAKER DET LØS. 
 

18. JUNI P

Siden bredbåndet er på
Jeg ber dere kjære lese

 plass går filoverføring som hakka møkk. 
re send meg materiale til neste blekke, bare skriv jonbruu@start.no  
: Jon Bruu Din og Min Redaktør

 

 
 
 
 
 
 
 

Det er lagt opp til 

Sommerfesten
svært nært 
forestående.
 
Det er dog l
skralt med 
påmeldinger 
og hoy. 
 
 

 er 

 

itt 

så hiv 

både sjørøvere og skattejakt på Taterholmen. 
Grilling og festligh
PR 17/6 liger det a
Det er alt for dårli
Ta kontakt med Trygve for å melde seg på. 

eter er selvfølgelig et krav. 
n til en 20 stykker . 
g. 
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Få med deg en unik mulighet til å bli kjent med klubbe k!r og dykkere fra andre miljøer!  - Max 50st

Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb innbyr 
til koselig
helgen 2.-

 dykkertreff på Hvasser i 
4. september 2005:

*For dykkeklubber og enkeltdykkere.  
*Vi bor i hyttene på Hvasser Motell. 
*Ellers kan alle melde seg på (Først til mølla-)  

 (egen grillmat

!
*Grill-party fredag kl 19.00. ) 

*Dagstur lørdag kl 10.00. Nattdykk mulig!

*Rekebord lørdag kveld. (Vi spleiser på reker/loff etc.)

*Søndagstur kl 11.00-17.00. 
ing: kr 820.-*Priser: Overnatting, båtturer, dykking/luftfyll  

Kun overnatting: kr 475,-/pers (Ikke-dykkere) 5 pers. pr. hytte! 
22/8- KL. 18.00PÅMELDINGS-/BETALINGSFRIST: .  

 mer nedenfor:Se

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi som arbeider med treffet tilbyr dette: Praktfulle dykkerforhold, inn-
kvartering i store, bekvemme hytter med dusj & kjøleskap, lite bæring 
av utstyr, stor kompressorkapasitet, evt. lån av ekstra flaskesett, greie 
dykkebåter, TOPP SIKKERHETSBEREDSKAP og ikke minst et 
praktfullt vær(= statistikk). Høres ikke dette fristende ut? Den eneste 
som hindrer deg i å delta er deg selv! Vi krever ikke annet enn at du har 
godkjent dykke-sertifikat om du vil dykke og at du retter deg etter de 
sikkerhetsregler som gjelder for treffet. (Std.) For mer opplysninger eller
påmelding: Dag Deberitz på dagbritz@online.no, Aarstein Vigulf på 
avigulf@broadpark.no eller Svein Frydenlund på svfry@broadpark.no. Som 
vanlig dødelige treffes man også på telefon: 922.35777, 997.21547 & 
901.37069. Bindende påmelding ved betaling til: TJØMETREFFEN 
2005 / Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 10, 3141 
KJØPMANNSKJÆR, konto: 2560 20 05995

 v
. 

Husk siste frist for påmelding-/betalingsfrist: 25/8-2004 kl 16.00!!!!
Besøk vår hjemmeside: http://www.lokalsport.com/tndk ! 
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Rødehavet del 3 THISTLEGORM  
Thistlegorm, dette mystikkens vrak som ligger ute på den hvite sandletta. 
Dette var det første som slo meg når dieselmotoren ristet i gang og rev meg ut av søvnen. 
Thistlegorm, denne gangen med et digitalkamera til å ta mye bedre bilder med. 

Optimistisk speidet vi utover havet i håp om å øye på færrest mulig båter som lå 
fortøyd på vraket. 

ng 
her var det først til mølla. 
 

Det var en oppglødd gjeng som spiste frokost denne morgenen. 
 å f

7-8 båter ble det likevel. 
Vi oppførte oss som en gje barnehageunger når vi kledde på oss og hoppet ut i vannet, 

 
Her ser vi dørene inn i forpiggen på Thistlegorm 
 
Hadde store visjoner om helt råe bilder tatt fra bunnen foran baugen og opp mot 
baugen. 
Ak ja, digitalkameraer av enkel type har sine begrensninger, disse bildene var ikke noe 
å skrive hjem om. 
Hva som var artig her var den grove ankerkjettingen som er strukket ut siden skipet
for anker når det ble bombet. 
Det var også store stimer av Jackfish her på sidene av baugen. 
Vi skled akter og dumpet ned i første og beste lasterom. 
Skal du ta brukendes bilder her så får du holde deg i senter av rommet og benytte det 
naturlige lyset fra oven. 
Inne i vraket er det såpass mye grums at ekstern blits og helst buddy med stor lykt er 
påkrevd. 
Konklusjon ingen bilder å skrive hjem om her heller. 

 lå 

Penetrering var en del av moroa her i dag i motsetning til forrige gang da dette var 
heller nytt for meg. 
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Her er jeg inne i byssa og ser ut akter mot lastrommet (som det er dykkere nede i) 
 
Dette var altfor langt og tampen på beltet hang fast i døråpningen når jeg svømte inn i 
vraket. 
Jeg droppet propellen og akterdekket sidn jeg allerede hadde vært på 32 meter for 
baugbildene mine 
Fremover mot frempiggen moret jeg meg med masse oppmerksomhet fra en Boxfish 

ten, viste det seg at i ankervinsjen som vi 

oen spreke HIDd-lykter. 
 (og slå inn spiker) 

Vi ga full gass og smatt inn både i 

hadde 

blybeltet mitt hadde glidd opp og 

En liten snurr og Jon stod med 
beina godt plantet i taket inne i 
byssa. 
”heldigvis” var deler av 
blyvekten integrert i vesten slik at 
dumping av luft og å gjenvinne 
nøytral oppdrift ble en enkel sak.
Hallbjørg lurte litt på hvorfor jeg 
satt på kne og trædde blylodd på 
beltet. 
I etterkant er dette momenter 
man må ta i betraktning når du 
leier utstyr (blybelte). 
 
 

forpigg og i byssa. 
 a vi Her inne skvatt jeg skikkelig

n Jackfisk som støkte opp e
tilhold her inne. 
Jeg kikket ned å så at spenna på 

at to stk blylodd deiset i gulvet 
tett fulgt av resten av beltet. 

som poserte villig der den beitet på den ene jernbanevogna. 
Når vi grep tak i bunntauet og skulle opp til bå
hadde satt fast bunntauet i så bodde det en gul murene. 
Såklart feiget vi ut. 
Divemasteren ville vi skulle ligge her i natt og ta et mørkt dykk samt frokostdykket her 
ute. 
Jeg kunne spist baller og kaniner! 
 
Tenke seg til et nattdykk her med 100wattern halogen og eller n

r medAlt jeg hadde var UK-4 som jeg pleier å knuse kråkebolle
Alle de andre båtene dro og vi var den siste båten som reiste. 
Vi hadde faktisk ligget alene her ute denne natta. 
Det er faktisk helt ille å tenke på. 
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Opplevde sikten noe mer blakket denne ganger her i nov nn den var i januar. 
 
 

 
g da til Small Crack hvor vi planla å fortøye i revet for 

m er festet i revet. 
erte og ingen overnatting aksepteres utenfor disse. 

år i tillegg de var Ramandan (eller tirsdan) her nede så mannskapet til tider litt slækt ut. 

Hvis du bare 
synker ned i 

enytter naturlig 

 

og snøstorm hvis 
ar 

lasterommene 
snurrer 360` og 
b
lys til 
fotografering er 
det enkelt å få 
fine bilder. 
Ved penetrering
er det grumsete 

du ikke h
trenet buddy (og 
Lysmester) 
 

ember e

 
i tøffet heller mot Ras Mohmmed o

Det boblet overalt fra 
vraket der vi hang på 
bunntauet og ventet på 

lle takle 
videre oppstigning. 

Følg dette bunntauet 

Murene. 

at kroppen sku

Vraket er lett å 
penetrere i forpigg og 
byssa. 
Se her å det bobler fra 
lastrommet foran. 

ned til ankervinsjen og 
du finner den Gule 

 

V
natten. 

 på Det blir kjapt mørkt her nede. Det var solskinn når divemasteren beordret svømmeføtter
men før vi kom så langt var det blitt natta allerede. 
De har et sinnrikt system for å fortøye båtene. 

ånd eller tauer soDet er enten lagt ut moringer på forh
ortøyningsplassene er strengt regulF

N
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Sjekk den lille reka som poserer villig foran krabba 

 
 
 

Store Parrotfish fant du sovende i 
revet mange steder
Jeg er sikker på at jeg kunne tatt på 
mange av disse. 
Enkelte av dem had
form for edderkoppnett rundt seg. 
Er litt usikker for o
hindre predatorer å lukte fisken eller 
om det tjente som varsling når noen 
kom for nære. 
Flere av fiskene var
korallene for å sove
Enkelte jegere var 
Vi så Lionfish på ja
murene og en og annen barrakuda.  
 

. 

de spunnet en 

m dette skulle 

 kilt inn mellom 
. 

ute. 
kt sammen med 
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F
H
 
R
 
(
 

Jeg fant også broren til Idol 
Kurt. 
Denne rakkeren er et 
utvilsomt bevis på at enkelte 
mennesker? Stammer fra 
fiskene. 
Fant for øvrig mange fisker 
liggende på bunnen og sov. 
Kanskje derfor Den giftige 
sneglen raste rundt på 
nattestid. 
 

 

 

Vi hadde også frokostdykket her på morgenen. 
Fikk da et glimrende bilde av en Lionfish som skikkelig skulle briske seg foran
kamera. 
 
lere bilder fra turen finnes her http://community.webshots.com/user/jonbruu-date 
istorien bobler videre i neste utgave av Blekka. 

ed. Jon Bruu  

Alle fotos i Jon Bruu’s artikler: © Jon Bruu) 
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GRATIS DYKKEDERURS 12.-14. AUGUST ’05? 
 

’ problem det. Men da må du  
binde deg i inntil 2 år med å være med å ”dele på 

n” med de andre som er dykke-
g Nøtterøy Dykkeklub søndager 

og ved andre behov: 
Du får:

Jadda, - ikkeno

dykkelederbyrde
ledere i Tjøme o

 
ratis dykkelederkurs i Larvik DK’s klubbhus fra fredag kveld til 

øndag ettermiddag den nevnte helg. Instruktør: Jan Kirkemyr, Larvik.
        Verdi: Kr 1.000,- 
 
Gratis turer med M/S Steinbiten når du er satt opp som dykkeleder. 
Du dykker selvfølgelig også på samme turen, - men da er det en annen 
dykkeleder som passer på deg.   Verdi: Kr.     75,- pr tur. 
 
Oppnår du gjennom et år minst 100 timer ”dugnadsjobbing” som 
dykkeleder, båtfører, styremøterepresentant eller deltar kun som 
”utøver” (teller 50 %) får du neste års luftfylling gratis av klubben! 

G
s

 
Påmelding til DYKK-O-FONEN 922 35777 eller på mail til 
undertegnede ASAP innen 1/7: dagbritz@online.no 
Under: Våre dykkeledere bidrar til sikker og trygg klubbdykking! Her er Jon Bruu i 
aksjon! Foto ©: Dag Deberitz 
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FINNMARKEN I MULM OG MØRKE. 
 

 
 
 
 
 

 

vesten, andre 

 
Utrolig å se de store krabbene der de beinet av gårde i nattemørket. 
Mye smått liv på grunna med plundrete med makro grunnet dønninger. 
Når vi brøt overflaten var det kaldt, veldig kaldt. 
For enkelte begynte 2 trinnet å prompe allerede før de fikk på seg 
opplevde at 2 trinnet oppførte seg som om purge-knappen hadde frysi fast i inntrykt 
stilling midt under dykket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette var egentlig et fint 
sted 
ikke

å komme uti vannet fra, 
 trengte jeg steg-jerna 

mine heller denne gangen. 

annet enn de slitne UK-4 

Trur du de som hadde 
Poseidondrakter med myke, 
glatte sokker på sleit eller? 
Ut i mørket bar det. 
Glattskurte rullesteiner 
dominerte ned til 5-6 meter 
hvor tarebeltet møtte oss. 
Hallbjørgs nye Dragonsub 
100watter var til evig 
misunnelse. Dette var noe 

lyktene jeg har. 

Det

S

 var i ferd med å bli mørkt ute. 
8 m/s og minst 10 til 12 minusgrader. Vi ville dykke. 
Det ble lastet opp utstyr i bilene og av gårde i skumringen bar det på holka. 
Meriselva ble stedet. Her var det også faktisk en parkeringsplass å få stoppa på også.

tikkord for dette dykket må være, Kaldt, Kaldt, Kaldt og så hadde jeg ikke følelse i 
fingrene mer. 

De satt som regel 
musestille i mørket helt 
til jeg begynte å dunke 
dem i hue med lykta for 
å se om de var i live. 
Og i live var dem ikke 
noe å si på det. 
Unektelig er det 
vanskelig å få til bilder 
som er skarpe med litt 
skumringseffekt på. 
Det blir liksom disig. 
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En ekte arktisk testing av dykkerutstyr må vi si fulgte med som en sideeffekt her i aften. 
En ting fant jeg raskt ut. Neopren er ikke elastisk når jeg sk
snøføyka. 
Ekstreme tilfeller måtte sitte baki varebilen til de tina litt. 
Å skylle utstyret i ferskvann mellom dykka her oppe var so
spør. 
Det andre nattdykket ble innafor moloen for å sjekke ut et s
metern. 
Her hoppa vi ut fra Hurtigrutekaia i ellevill begeistring fra en freelance fotograf og 
kribent fra lokalområdet. Fikk vi biletet vårt i blad? 

ber samt noen små 

 
lere bilder finner du her http://community.webshots.com/user/jonbruu-date

Her er
opptat
rundt i sanda med 

overalt som det 
ikke var fast grunn.
 

al ha av meg drakta i 

m å be om trøbbel. Ikke 

køytevrak som lå på 12 

s
Det ar masse små dyr å se her også, små fisk, troll og små kongekrab
vanlige. 

F     
rofesjonell Arktisk frossendykker Jon Bruu. 

 

Skøytevraket var strippet 
n alt 

 
store små kongekrabber 
hadde matrosjobben om 

 
et på 

or 
gen 

ID 
illegg. 

ffekt det.! 
5 

ldt. At 
undt 

oss gjorde ikke saken 

 den fullt 
t med å røre 

den ene kloa. 
Slik holdt de på å 
spavende hele 
sandsletta. 
Det så ut som 
nypløyd mark 

for bordkledning me
reisverk var igjen og noen

bord. 
Skikkelig spektakulært å
drive sakte rundt vrak
noen meters avstand hv
jeg hadde 100w halo
og buddy hadde 18w H
og videolys i t
Det gav dybdee
Når vi kom opp etter 4
min dykking var det 
KALDT, veldig ka
det dreiv små isflak r

bedre.

Sikten er som alltid upåklagelig. 
En nesegrus takknemlig takk til Arnt og co for å 
tilrettelegge for monsterkrabbeweekend for oss. 
 

P
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S R MED STEINBITEN, EN MILEPÆL I ANTIKKENS HISTORIE 
 

 

inimum 2 flasker pr snute. 

g bråkete). 
Se for dere den gourmetturen med finvær, dykking, svensk øl og  
Det har vært gjort før og vi bare må få det til igjen. 
 
Ta kontakt med Jon Bruu hvis det er av interesse med et slikt
 
 

NITROX- SYKKELLUFT MED 
 
Er dykking på sykkelluft snart en saga blott for mange i Tjøm
Flere av klubbens medlemmer legger opp til en samkjøring o s 
som planlegges avholdt på Nøtterøy om kort tid (hvis det end
Argumenter for noen er disse turene vi har hvor det blir relat
På klubbens ukestur til Rødehavet trakk jeg meg på 14 dykk.
Minst 3 klubbmedlemmer hadde 17 dykk på denne ukesturen
I k dagen før vi skulle fly. 
N dere til Tec' e
T
Med et lukket system (ingen bobler) kan du sige bort til torsken og dulte den i snuta 
med makrolinsa di. 

n lengst mulig.) 

TRØMSTADTU

Det er år og dag siden Steinbiten har seilt på 
OVERNATTINGSTUR. 
Det er faktisk en mulighet som vi har i klubben
Før St. Hans vil det være ryddet opp under 
dekk og malt slik at det frigjøres sengeplass for 
4 under dekk. 
Det er også plass til 2 pax oppe i førerhytta 
også. Det vil si at 6 personer kan dra på 
overnattingstur med båten, hvis flere for dem 
ligge på dekk eller i telt/hytte på land. 
Hva med å planlegge følgende. 
Avreise en fredag. 
Vi tar dykk + gjentatt på veg over til Strømstad
Vi får flaskene fylt på Strømstad dykkersenter 

jen 
ller søndagsmorgen for å 

mens vi bunkrer mat og fludium. 
Lørdag 
 To dykk i Strømstadområdet og går inn ig
på lørdagskveld e
fylle luft igjen. 

 
Søndag  
To dykk på veg over fra Strømstad tilbake til Vrengen. 
Dette kan her la seg gjøre uten presse ombord men med m
Har noen en snerten lita bensinpresse som kan stå bakpå steinbiten vil det hele bli enda litt  
enklere (o

kjøttbullar. (Mama Scans!)

 opplegg. 

KVALITET. 
e og Nøtterøy DK? 

m et NITROX BASIC kur
a ikke har vært holdt). 
ivt mye dykking. 
 
. (på sykkelluft). 

ller Rebreather. 
 Berlevåg dykket også folk 3 dyk
oen tar det også siden det er et krav for å gå vi
il alle fotodykkere. 

Det er helt rått, fisken blir ikke skremt i det hele tatt. 
Alternativet er fattigmannstrikset. (holde puste
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Tilbake til Nitroxen. 
Her i Vestfoldområdet kan vi fylle følgende steder. 
Drammen, Larvik, Stavern og på Nøtterø
På Nøtterøy er prisen f. eks. en tom 15/200  32 -pris: 90,- kr. 
Pris gjelder enkeltfylling uten avtale/medl
Hvis det er stor interesse for Nitrox på øya  mål 
av seg til å følge med i tiden. 
Tenk dere at vi får Oksygenflasker i press jøme. 
Klubben har eget fylleanlegg for Nitrox/E
Det hadde blitt fryktelig populært blant v e minst 
for alle weekendtreffene vi avholder på Tj
For penger kan man kjøpe fjell, biler, dam alisere 
denne visjon. 
Følgende eksempel er det ønskelig at våre esere kommer med 
tilbakemelding på. 
Klubben kjøper inn utstyr for å kunne fyl
våre. 
Dette er anslagsvis priset til 3000-4000 kr.
Vi må få 3 personer til å ta blendersertifis
Dette kurset koster 3 til 4000 pr snute. 
Vi har da 3 klubbmedlemmer som er sertifisert til å fylle Nitrox. 
Vi har 4 parter som har skutt inn 3 til 4000 hver. 

elen (må årskort for fri bruk av presser i 
isse 40 kr blir delt mellom de 4 parter som har fått dette mulig. (3 fyllere og 

y. 
 som skal fylles med EAN
emskap o.l. 
 så må Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb ta

ebua vår på T
AN. 
åre medlemmer i Oslo området, og ikk
øme. 
er og annet utstyr vi trenger for å re

 klubbmedlemmer/l

le Oksygen i tilknytning på en av pressene 

 
ering. 

Pris for fylling vil være 40, - kr for nitroxd
tillegg). D
klubb). Etter to år har disse trolig fått igjen sin ”investering”. 
  
Er en slik tanke et luftslott eller har dette noe for seg? 
 
Ta kontakt med Roll Tønnesen i klubben. 
 
Red. Jon Bruu 
 
 

Dag og damene på 
marinbiologikurs:  
Her på den “Blå 
Brygge” på Sandøsund 

 
fiskesuppe og øl. 

F.v.: Stine Melby, Dag 
i 

Woll fra Ålesund. 
Foto ©: Jon Bruu 

der vi lærte alt om

 

og kursleder Astrid Kar
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Oppkallingssignal for dykkere - igjen på markedet! 

er kunne stå for distribusjon og sikkerhet 
øtterøy DK blitt 

 
e inneholder kun 1 gram krutt. 

ed 

.dykkesiden.dom

 

Gjennom vårt engasjement gjennom de siste 2-3 år for å få slike 
signaler tilgjengelige for landets dykkeledere igjen etter at Norges 
Dykkeforbund ikke leng
rundt den type oppkallingssignaler har Tjøme og N
valgt til eneformidler av disse i Norge. Dette etter å ha vært med under
kravsspesifikasjonen og uttestingen. D
men høres inntil 200 meter under vann.  
 

NDF’s handlingsplan for oppkalling av andre dykkere/dykkepar v
dykkerulykke eller ved øvelser. Mer om dette finnes på 
www , - søk eller ”oppkalling”. 

eledere, yrkesdykkerfirmaer, 
hov ønsker mer 

kan de gjøre det på vår 

 

Prosedyren er slik at om klubber, dykk
divemastere, instruktører eller andre med legitimt be
informasjon eller ønsker å bestille slike 
”DYKK-O-FON 922 35777” eller aller helst på klubbens nye E-
mailadresse for akkurat dette formålet: oppkall@onlin.no.  
Bestillingene sendes videre til fabrikken i Sarpsborg som så sender 

 får en framforhandlet 
kedsføringen. Vi har nå fått samlet 

lle norske dykkeklubbers kontaktEmail-adresser og vil straks sende 
n om oppkallingssignalene over hele landet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dem ut med spesialtransport (ADR). TNDK
provisjonssats for jobben med mar
a
ut informasjo
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mellom Engelsrud 
NFI Pyrotechnics 
AS og TNDK i 
havn og 
bestillingene på 

orge skal 
om oss i 

og Nøtterøy 
bb. I 

en t.v. 
eberitz og 

til 
uktsjef 

tad og 
r Ole 

Foto ©:  
Alexander H. Piroud 

slike i N
gå gjenn

e Tjøm
Dykke-klu
Forgrunn
Dag D
salgssjef Freddy 
Njøs. Bak 
venstre prod
Arne Saugs
direktø
Svendsen. 



 

 
 
 
 
 
 

Returadresse
 
 

 

 
Neste Blekka vil inneholde fyldige beskrivelser fra 
 
Pinsedykkingen. 

 

yta? 
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