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Lederens hjørne 

 

Hei alle dykkevenner!  

Da går det mot slutten av dette dykkeåret.  Våre faste aktiviteter som vårspretten og 

Tjømetreffen ble også i år gjennomført med stil og mange deltagere.  En flott gjeng legger 

ned mange timer for at det skal bli bra og det er jeg utrolig glad for.  Tror de fleste gjestene 

under årets Tjømetreffen koste seg og det er jeg veldig stolt av.  

En kjempe innsats for å få gjennomført årets ”loppis” gjorde at det også i år ble ett godt 

økonomisk tilskudd til klubben.  Også her er det medlemmer som legger ned utrolig mye av 

sin fritid, noe jeg egentlig ikke kan få verdsatt godt nok.  Jeg håper at mange av de som står 

på også vil være med neste år.  Vi trenger deres innsats og pågangsmot.  

Neste år kan vi se frem til en ny fast vårsprett og Tjømetreff og det skal ikke sees bort fra at 

det også i 2010 kjøres i gang en ”loppis” for å skaffe midler til klubben. 

En spennende lang reise legges det også opp til selv om det kanskje skrives 2011 før 

avreise.  Med en slik lang horisont er det bare å sette av tid og penger så flest mulig har 

anledning til å være med. 

Vi sliter litt med vår kjære kommune med hensyn til å få fast plass for vår godbåt ”MS 

Steinbiten”, vet ikke om det er fargen på båten som skaper problemer eller om det er at den 

ikke passer inn i det nye flotte vei anlegget som nå er på plass på Kjøpmannskjær som gjør 

det vanskelig for oss.  Uansett må vi lete etter en mer permanent løsning for plassering av 

båten for det ser ut som kommunen helt har gått i vranglås med å være behjelpelig med å 

skaffe plass.  Vi synes selvfølgelig det er trist men så langt er det ikke mye forståelse å finne 

i de kommunale etater.  Så igjen kjære lesere og venner av TNDK – har dere tips eller ideer 

til hvor vi kan få plassert vår stolthet MS Steinbiten så ikke nøl med å ta kontakt – vi er i en 

krise situasjon og trenger din hjelp. 

Ønsker dere alle en flott høytid – og så håper jeg at jeg får se mange av dere på våre 

aktiviteter utover i neste år. 

 

Sten Rune 



 
Kjære leser! 

 
Synes du det er for kaldt å dykke på vinteren ? 
-Da bør du benytte anledningen til å ta en tur i svømmehallen i vinter. 
Hver fredag kveld kan du holde vannfølelsen ved like og treffe potensielle 
dykkebuddyer! 
 
Denne gangen kan vi by på reisebrev fra Strømsholmen og innkalling til Årsmøte 
11.februar. Ny turliste for 1. Halvår 2010 er klar og det blir info om loppemarked i 
2010.  Videre innbydelse til kretssamling og nakensnegl safari, samt info om 
utenlandstur i jan/feb. 2011. 
 
Dette er Blekke # 100 så det er et jubileumsnummer! 
Blekka har nå holdt det gående i over 16 år. Første utgave kom i august 1993. 
I skrivende stund er det litt usikkert hvordan det blir med fremtidige utgivelser av 
Blekka, men info blir det på en el. annen måte. 
Har du lyst til å skrive er det bare å kontakte undertegnede. 
 
Med ønske om ei riktig god jul og et godt nytt år! 
 
 
Aarstein  
 

     
 

 

www.tndk.no 
 

Oppdateres stadig! 

 

Webstatistikk www.tndk.no 
        

 2009 Average/day Totals 

Month Hits Files Pages Visits KBytes Hits Files Pages Visits KBytes 

november 339 175 96 36 16315 10187 5275 2885 1085 489464 
oktober 531 254 141 42 18475 16486 7892 4382 1324 572738 

september 464 271 148 43 21550 13941 8148 4451 1314 646485 

august 431 255 130 35 19138 13389 7909 4060 1106 593283 

juli 342 220 103 29 15787 10627 6840 3200 927 489393 

juni 344 214 104 31 19523 10330 6427 3137 955 585689 

mai 534 299 143 40 20072 16579 9283 4449 1255 622227 

april 610 347 139 36 21988 18315 10430 4180 1080 659654 

mars 983 601 210 37 32526 30480 18657 6516 1155 1008313 

 source:  Modlogan.org / one.com 
       

 

 

http://www.tndk.no/


Dykketurer med Steinbiten vinter/vår 2010 
 

 

Dag Dato Båtfører Dykkeleder 

Lørdag   9.januar Jon Trude 

Søndag 24.januar Kjell-Otto Sten Børre 

Lørdag 6.februar Aarstein Magne 

Søndag 21.februar Lars Petter Sten Rune 

Lørdag 6.mars Per Arne Trude 

Søndag 21.mars Ole Einar Sten Børre 

Skjærtorsdag 1.april Jon Magne 

Langfredag 2.april Kjell-Otto Sten Rune 

Påskeaften 3.april Aarstein Trude 

1.påskedag 4.april Kjell-Otto StenBørre 

2.påskedag 5.april Lars Petter Magne 

Lørdag 10.april Ole Einar Sten Rune 

Søndag 18.april Jon Trude 

Lørdag 1.mai Per Arne Sten Rune 

Vårspretten 13.mai Lars Petter Trude 

Vårspretten 14.mai Ole Einar Sten Børre 

Vårspretten 15.mai Jon Magne 

Vårspretten 16.mai TBD  

Søndag 23.mai Aarstein Trude 

Lørdag 29.mai Per Arne Sten Børre 

Søndag 6.juni Lars Petter Magne 

Lørdag 12.juni Ole Einar Sten Rune 

Søndag 20.juni Jon Trude 

Lørdag 26.juni Kjell-Otto StenBørre 

 

 

Båtførere     Dykkeledere 

Jon  906 46 819   Sten Rune  920 60 029 

Kjell Otto 481 60 661   Sten Børre  997 41 809 

Aarstein 997 21 547   Magne   924 25 488 

Per Arne 971 77 725   Trude   988 50 026 

Lars Petter 456 00 879 

Ole Einar 926 35 335 

 
 
Turene med MS Steinbiten er åpen for alle.     

Avgang fra Kjøpmannskjær kl. 1000 på turdagen om ikke noe annet er annonsert. 

            

Priser: ( Vanligvis 2 dykk)       

 -  medlemmer:       kr. 100,-       

 - ikke-medlemmer  kr. 200.-       

 - ikke dykkende gratis så lenge det er plass.     

Meld deg på til båtfører senest kl. 1800 dagen før oppsatt tur. 

VELKOMMEN PÅ TUR MED TJØME OG NØTTERØY DYKKEKLUBB! 
 



Noen som har en båtplass til overs ?????!! 

Klubben har det siste halvannet året hatt en viss usikkerhet på seg med 
hensyn til båtplassen i Kjøpmannskjær for M/S Steinbiten. Vi har fått 
oppsigelse av kommunen med begrunnelse at det skal være anløpsbrygge og 
at det ikke skal være tillatt å ligge fast fortøyd der. 

Nå er siste melding fra kommunen at de ikke har noe mer tolmodighet igjen og 
vi må flytte båten. 

Noen som har en plass til overs, eller tips om plass, event. sted å legge ut 
moring ?? 

- Kontakt i så fall en i styret ASAP,   

  el. mail til:  tndkpost@gmail.com 

                                    

 

                                        

 

 

   

 

 

Hvor hen blir brygga mi  

??!! 

 

Nei, du kan ikke ligge der lenger! 

 

http://iloapp.tndk.no/blog/bloggen?Home&post=3
mailto:tndkpost@gmail.com


Innkalling til årsmøte  
  
Årsmøtet i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb avholdes torsdag 11. februar 2010  
kl 19:00 på Peppes Pizza i Tønsberg, Nedre Langgt. 26, Tønsberg .  
 
Saker som ønskes fremmet på Årsmøtet, må være styret i hende senest 19. januar. 
Klubbens adresse er: Postboks 10, 3141 Kjøpmannskjær  el.  e-post: 
tndkpost@gmail.com 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) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem  
 
c) 2 revisorer  
 
d) Representant til idrettens kontaktutvalg / Tjøme Idrettsråd 
 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet  
 
f) 3 medlemmer til valgkomiteen  
 

Hvem som er på valg kommer det beskjed om på klubbens hjemmeside/mail.  
Sakspapirene inkl. regnskap skal være tilgjengelig for medlemmene, en uke før 
årsmøtet.  
Sakspapirene vil bli publisert på klubbens WEB sider: http://www.tndk.no  
El. ta  kontakt med styret for å få papirene oversendt. 
 
Vel møtt! 

 

tndkpost@gmail.com
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  Vestfold Dykkekrets 

 

Vi er noen som prøver å få litt fart i kretsarbeidet og i den sammenheng prøver vi å få til en 

samling for neste års klubb styrer.  Vi har bestilt plasser på Fulehuk Fyr med den hensikt å få 

til ett tettere samarbeid mellom alle de forskjellige klubbene som finnes innenfor Vestfolds 

grenser. 

 

Sammen besitter vi enorm kompetanse og muligheter for å gjøre vår hobby til en flott sport 

og fritidsaktivitet for mange flere en de som har fått anledningen så langt. 

 

Agendaen for samlingen er som følger: 

 

Klubbsamling Fulehuk Fyr

• Agenda
• Lørdag 17 april 2010.

– 10.00  Oppmøte Vallø båthavn, transport til fyret.
– 12.00  Lunsj og bli kjent aktivitet.
– 13.00  Dykking ved Fulehuk.
– 16.00  Samarbeid bland klubbene i kretsen.

• Samarbeidsoppgave.
• Hvordan skal ett samarbeid være for kretsen?
• Aktivitetsplan for 2010.

– 20.00  Middag

• Søndag 18 april 2010.
– 09.00  Revelje.
– 10.00  Frokost.
– 12.00  Utsjekk og klar for dagens dykketur.
– 16.00  Retur til Vallø.

 
 

Har du lyst til å bidra så melder du din interesse for styrearbeid i din klubb og så sees vi på 

fyret i april 2010. 

 

 

Sten Rune 



Strømsholmen sommeren 2009 
Tekst og foto©: Jan Richard Becke 

 
En vakker sommerdag bestiller Sigurd og jeg et opphold på Strømsholmen, et 
dykkesenter på Nord-Vestlandet langs Atlanterhavsveien med Hustadvika som 
nærmeste lekegrind. 
 
Mitt mål er å dykke i tett tareskog, et 
scenario jeg har sett fra et av UV-
fotograf Christian Skauge sine 
mange flotte bilder. Strømsholmen 
kan også by på strømdykk ikke langt 
fra senteret. 
Dessverre hadde det blåst ganske 
kraftig dagene i forveien så dykking i 
Hustadvika måtte utsettes et par 
dager til sjøen hadde roet seg litt. Vi 
hadde satt av 4 dager så det burde 
likevel være en mulighet å få med 
seg et taredykk. 
 
Våre første dykk ble derfor utført i 
Lauvøyfjorden beskyttet av holmene langs Atlanterhavsveien. 

Vi dykket på en vegg som strakk seg 25 meter 
under overflaten. 
Her var sjøen rolig, sikten god under 6 meter 
og dyrelivet florerende. Over 6 meter var det et 
termisk sjikt som gjorde sikten vanskelig. 
 
En sypute (Porania pulvillus) er et flott skue og 
markerer seg med sin kraftige røde farge og 
hvite tegninger. Arten betraktes som en av våre 
vakreste sjøstjerner.  
 
Jeg var ved en anledning på øya Menorca i 
Middelhavet og badet i en intim bukt langt fra 

turismen. Der levde en eneboer i en hytte av trelemmer, det hele var rimelig primitivt. Han 
fanget bl.a. sjøstjerner og tørket dem på fjellet for siden å spise de. Om han stekte eller kokte 
de først vet jeg ikke. 
Jeg så ingen sypute der, men noe som lignet gul 
solstjerne. 
Det var det i alle fall i Lauvøyfjorden foreviget 
ved vårt første dykk. En gul solstjerne (Solaster 
Endeca) er enkel å få øye på med sin kraftige 
farge og lange armer. Denne karen er 9-armet, et 
flott eksemplar. 
Da vi etter hvert nærmer oss sikkerhetsstopp får 
vi se en stim av småfisk av forskjellig art 
svømme i et begrenset område omtrent som det 
skulle være et akvariet. De hadde det tydeligvis 



travelt uten at jeg kunne forstå hvorfor. Sannsynligvis var det et godt lokalt beite der som 
trakk den til stedet. Et forsøk på å ta bilder av krabatene var håpløst pga. det termiske sjiktet.  
 

På dykk nummer to blir vi 
droppet ved en stake midt i 
Lauvøyfjorden. Sikten er god og 
vi synker mot 16 til 18 meter før 
vi når bunnen. Planen er å dykke 
rundt en ”undervannsskjær” hvor 
det skal stå mye fisk. Det var mye 
strøm i området, men vi kom ned 
på lesiden av skjæret og kunne 
bruke tid der og søke etter 
spennende skapninger. 
En Lusuer (Sebastes vivparus) 
ligger og hviler seg på en stein. 
Den er fortrolig med dykkere og 
det påstås at man kan berøre den 
uten at den flytter seg. 

Selvfølgelig måtte den stikke av i det øyeblikket bildet ble tatt. Dette eksemplaret er ca. 25cm 
langt. 
Så får jeg endelig ”skutt” min første 
nakensnegle, en fiolett frynsesegl 
(Coryphella Pedata). Pga. kraftig 
strøm er det vanskelig å komme nære 
nok for et ’closeup’ bilde. Det tar 
gjerne litt tid fra jeg fyrer kamera til 
bildet blir tatt og i mellomtiden har 
jeg fjernet meg en halv meter fra 
objektet pga. strømmen. Men øving 
gjør mester, neste gang kanskje. 
 
Vi gjør et forsøk på å dykke 
motstrøms på den andre siden av 
skjæret, men det ble for strabasiøst. 
Vi følger derfor strømmen langs 
bunnen samtidig som vi forsøker å få 
med oss interessante objekter. Hastigheten er så stor at vi velger å avbryte og går opp. Vi 
kommer opp ca. 100 meter fra avtalt sted der båten ligger. Vi er allerede observert fra båten 
da vi har skutt bøye i god tid før sikkerhetsstoppen. 

 
 
 
Et utsnitt av Atlanterhavsveien som bukter seg fra 
holme til holme. 
 
 



Hustadvika kan være vakker i 
solnedgangen en rolig 
sommerkveld. Et kobbel av 
nederlandske bobiler var 
parkert på en rasteplass i 
nærheten. Vår vert på 
Strømsholmen tilbyr turistene 
sanitæranlegg mot et rimelig 
vederlag. Dessuten kunne de 
få mat og drikke på pub’en. 
 
Sigurd og jeg spiste ferske 
reker der en kveld med dertil 
hørende majones, sitronbåt og 
øl. ’All You Can Eat’ for et 
antall kroner er ok for Sigurd 
og meg som har næringsvett 

og vet å forsyne oss. Lokalbefolkningen er også velkommen til pub’en noe som gjør at det blir 
en livlig og god stemning utover kvelden. 
 
Etter er par dager er det mulig å dykke i alle fall et stykke ut i Hustadvika i ly av noen holmer. 
Vannet er klart og sikten god. UV-kamera ligger igjen på hytta så alle de fine inntrykkene ble 
observert kun via netthinnen til egen forlystelse. Med god sikt og rolig sjøforhold er det en 
fornøyelse å dykke på 
Nord-Vestlandet. Alle 
fargene og et yrende 
dyreliv gjør dykket til 
en god opplevelse. 
Hadde jeg nå bare hatt 
et dobbelt flaskesett så 
jeg kunne bli et par 
timer. 
 
En stim av noe som 
ligner på stingsild 
svømmer rolig forbi. 
Den gjør plutselige 
utfall som får den til å 
glinse i vannet reflektert 
fra lyset fra oven. De er 
ikke store, men de er 
mange, veldig mange. 
 
Endelig er dagen kommet da vi skal dykke i området med tareskog. Det tar 3/4 time med vår 
hurtiggående båt, men det spiller liten rolle når vi vet hva vi skal få oppleve. Når vi nærmer 
oss kan vi tydelig se tareblader i vannskorpen. 
Vår vert synes forholdene på det mest ideelle tarestedet er for røffe så vi må kjøre videre til et 
mer beskyttet område med små øyer og skjær. 
Sigurd og jeg tar en baklengs rulle og kommer oss fort under vann. Vi kjører med negativ 
oppdrift for å redusere avdrift pga strømmer i overflaten. Lenger ned blir det roligere. Og der 



er vi, midt i et vell av tareskog som duver rolig fram og tilbake med strømmene. Det er en 
spesiell og selsom opplevelse og se disse kraftige plantene under vann. Det er tydelig det har 
vært en røff storm der ute da enkelte planter er røsket av ved roten og bare driver med 
strømmen. 
Forsøk på å ta bilder er fånyttes da det er for mye bevegelse i vannet i tillegg til at vannet 
inneholder for mye partikler pga stormen. Det er likevel en opplevelse å dykke blant disse 
kjempeplantene med store blader som brukes som hjemmested for mange kryp. 
 
På det neste dykket skal vi dykke i kløfter som ligger noen meter under vann. Kløftene er 
trange, men framkommelige. Vi er avhengig av dykker som kjenner område og kan guide oss 
gjennom. Pga kronglete ganger må jeg passe på å følge den som svømmer foran for ikke å 
miste kontakten. På vår tur observerer vi en god del hummer og krabber som tydelig føler seg 
trygge i fjellsprekkene. Det er stedvis helt mørk da lyset ikke slipper inn fra oven. Da er det 
godt å ha en lykt som virker. 
Jeg tro personlig jeg ville få mer igjen for en tur nummer to med beskjed til leder å ta det mer 
med ro. Det er igjen grunn til hastverk på en slik tur. 
 
Siste kvelden er planlagt til et strømdykk. Sigurd og jeg gjør avtalt med verten om å sitte 
ferdig rigget i båten kl. 22 presis. Han skulle kjøre oss ut til droppstedet så skulle vi komme 
oss tilbake til senteret for egen maskin. 
Nå skulle det vise seg at verten glemte hele greia i en lykkerus fordi Molde spilte kamp mot 
Brann og vant 5-2. Om Sigurd og jeg var forbannet, du kan gjette. Vertens hodepine ble at 
han mistet inntekter; vi må ikke glemme hvor vi var. 
 
 
Håholmen 

 

 
Hvis du har planer om en tur til Strømsholmen og Hustadvika vil jeg anbefale å besøke 
Håholmen hvor Kari og Ragnar Thorseth driver overnattingssted og restaurant. Du er 
avhengig av båt for å komme dit, men Saga Siglar henter og bringer. Stedet er et historisk 
skue og de har god mat på menyen. Det er en fordel å bestille dagen i forveien da det til tider 
kan være mye folk der. 
 
 



Indonesia eller Thailand 2011 ? 
 

 

Da er planlegging i gang på utenlandstur vinter/vår 2011. Vi er på undersøkelses 
stadium og etter medlemsmøtet 15. oktober var det stemning for å se på to 
destinasjoner: Thailand og Indonesia. 
Ja, dette er et stykke av gårde, men for noen farvann! 
Klubben har tidligere utforsket Rødehavet med sine 1000 fiske arter, mens nå 
snakker vi 4000! Alt fra de søte små nemo til store svære mantaer. Manne etende hai 
finnes også sikkert. Vi tenker ikke liveaboard om noen skulle lure på det, men 
dagsturer. 
Noen eksakte priser har vi ikke men etter de signaler vi har fått er det bare å begynne 
å spare rundt 20 – 25 000,-. Dette skal inkludere den transporten vi trenger, dykking 
og hotell.  
Det som var viktig for oss denne gangen var å legge opp til en tur hvor også ikke- 
dykkende familiemedlemmer kan kose seg glugg i hjel.  
En uke blir for liten tid når man skal reise så langt, så vi snakker her om min 10 
dager. Når det gjelder tidspunkt så er det vår som anbefales, og ikke nov/des som 
tidligere turer. 
 
Skulle du nå få en liten spirende lyst til å være med på tur hadde det vært fint om vi 
hadde fått uforpliktende tilbakemeld på det, samt hvilken destinasjon du nå tente på. 
Men vi kommer tilbake til mye mer utfyllende informasjon når den er i havn. 
 
Hilsen Tur & Møte v/ Trude & Lars Petter 
 
 
 

 



Hei alle dykkevenner! 

Helgen 25. - 28. mars 2010 står i nakensneglenes tegn. Da arrangerer jeg 

NAKENSNEGLE-SAFARI på Gulen Dykkesenter like nord for Bergen. Har du lyst til å 

være med ? 

Denne kombinerte foto- og marinbiologiworkshopen er en unik mulighet til å oppleve 

norske nakensnegler på sitt beste. I tillegg til fotografering, utstyrstips og triks skal vi lære 

mer om nakensnegler, hvor de er å finne, hva de lever av og hvordan de formerer seg. For 

å hjelpe oss med dette kommer nakensnegle-ekspertene Jussi Evertsen og Torkild 

Bakken på besøk til Gulen. De har siden 1997 drevet prosjektet "Nudibranchs on the 

Coast of Central Norway", som du kan lese mer om på www.nudibranchia.no. Det disse 

karene ikke vet om nakensnegler er ikke verdt å vite!  

Jussi og Torkild skal være med oss hele helgen, og vi får en unik mulighet til å følge 

forskningsarbeidet deres på nært hold, ved siden av at de begge skal holde foredrag om 

nakensnegler. Undertegnede vil ta seg av fotoworkshopen, slik at vi får en komplett 

opplevelse med masse dykking, foredrag, bildevisninger, feltarbeid og identifikasjon - og 

mye moro! 

Senvinteren og våren pleier å være den beste tiden å finne mange forskjellige 

nakensnegler på den norske vestkysten. På en tur i fjor fant vi rundt 25 arter, flere av dem 

så sjeldne at de ikke står i noen bøker! På mine hjemmesider www.scubapixel.com kan du 

se bilder av mange av dem. 

Helgen koster 3.790,- inkludert overnatting fra torsdag til søndag, dykking, foredrag og 

aktiviteter. Mat ordnes for egen regning (nærbutikk 8-10 minutter unna). Husk 

sengetøy/sovepose, ellers må dette leies. 

Vi skal blant annet ha et akvarium hvor vi kan samle inn forskjellige snegler for å studere 

dem nærmere og artsbestemme dem. Programmet starter fredag morgen, og blir en 

blanding av foto og marinbiologi. Dette blir en morsom og lærerik helg også for deg som 

ikke fotograferer! 

For dem som eventuelt vil komme noen dager tidligere eller være noen dager lenger er 

dette sikkert mulig. Snakk med Ørjan eller Monica på Gulen Dykkesenter om dette. På 

deres hjemmesider www.gulendykkesenter.no kan du melde deg på! 

Les mer her: www.scubapixel.com/nudisafari2009     

Håper vi sees på Gulen i mars 2010!                            

 

Mvh Christian Skauge         

- - - - - - - - - - - - - - - 

www.dykkefoto.no 

Mobil 94 83 32 83 
 

”Angel”  Foto: Christian  Skauge 

www.scubapixel.com/nudisafari2009


SVØMMEHALLTRENING 

 

 

Husk trening i Svømmehallen fredager kl. 1930 -2100 sammen med Færder DK. 
 
Her kan du ta med utstyret og få holdt vannfølelsen ved like, bare svømme/ snorkle, 
eller bare være sosial med meddykkere i vannet. 
 
Vell møtt på bassengkanten ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Diversnight 2009 

 

 

Denne gikk av stabelen torsdag 3.desember. 

Totalt var det 2749 dykkere i vannet fordelt på 218 dykkesteder i 20 land. 

Det ble altså ny verdensrekord! 

 

Se webside for detaljer:  www.diversnight.com 

 

På Svelvikstranda på Tjøme var det 2 dykkere og en dykkeleder. 

Det var en kjølig, men klar kveld og hvor det etter hvert begynte å snø. 

Vi bestemte oss litt seint for å bli med på denne i år, og det gav kanskje oppmøtet en pekepinn på. 

Ser ikke ut som interessen blant medlemmene er så stor for slike felles midtukearrangementer før jul…. 

Det var 5. gangen vi arrangerte denne og 3.gangen det ble noe av. 

Det var brukbar sikt, men noe strøm på kjent sted. 

Gløgg og pepperkaker ble servert. 

Vi håper på bedre oppmøte til neste år ! 

http://www.diversnight.com/


LOPPEMARKED VÅREN 2010 

 

Vi planlegger nytt loppemarked til våren 

Så hold av helga 23-25. april, for vi trenger din hjelp! 

Vi ønsker også lopper fra deg eller noen du kjenner, så begynn å samle.  

Vi har lagerplass - om noe må tømmes nå. 

Mer info fås av Tove, tlf 92469018. 

 

 

 

 

 

 

Kampanjen «Klubben i mitt hjerte» ble arrangert i år for sjette gang som et samarbeide mellom Norges 

Idrettsforbund og Olympiske kommitee, Norsk Tipping, radiokalalen P4 og Dagbladet. 

Konkurransen gikk ut på at alle idrettsklubbene oppfordret medlemmene til å stemme på sin 

favorittklubb, via en link. 

Denne gangen ble avstemningen delt inn i 5 klasser, og TNDK stilte i denne: 

Klasse 4: Spesialidrettslag med færre enn 100 medlemmer. Her er det 25 000 kroner til beste klubb, 

mens nummer to får 10 000 kroner. 

TNDK kom på 101.plass totalt for hele landet med 19 stemmer for denne klassen. 

Blant Vestfoldklubbene kom vi på 4.plass i vår klasse. 

 

Vi takker for stemmene! 

 



 
 

 

TJØME OG NØTTERØY DYKKEKLUBB 

Organisasjonsnummer: 992548118 

 
32774992548118 

 

Vil du gi din støtte til TJØME OG NØTTERØY DYKKEKLUBB? 

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller 
kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din 
Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i TJØME OG NØTTERØY 
DYKKEKLUBB! 

Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - 
og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette 
er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå 
direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen 
ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe 
for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til 
Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på 
www.norsk-tipping.no. 

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av 
følgende måter: 

1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk 
Tippings mange kommisjonærer. 
2. SMS: GRASROTANDELEN 992548118 til 2020 (tjenesten er gratis). 
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no. 
4. Norsk Tipping Mobilspill. 

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med 
på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.  

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! 



Nytt fra NDF/VDK 
 

NDF: 

 Nye rammeplaner på apparatdykkerkurs 

      Det er nå blitt utarbeidet nye rammeplaner gjeldende på apparatdykkerkursene. 

      De nye rammeplanene gjelder samtlige apparatdykkerkurs (CMAS*, ** og ***). 

        Les mer på www.ndf.no 

 Nå er NDF på nett med oppdaterte nettsider. Vi håper de nye sidene faller i 

smak for våre klubber, medlemmer og andre med interesse for dykking og 
dykkerelaterte aktiviteter. 

Les mer på www.ndf.no 

 Dykketinget 2010 skal arrangeres i Stavern i slutten av mars.    

Arrangører er Larvik DK og Svenner DK.  

 

Vestfold Dykkekrets: 

 Har startet med å gi ut informasjonsbrev til alle klubbene i kretsen for å gi oversikt 
over aktiviteter i klubbene. Klubbene må rapportere inn sine aktiviteter. 

         Dette brevet vil komme ut pr. mail  2.hver mnd. fra jan. 2010.  

 Egen kretssamling på Fulehuk Fyr  i april. Se eget skriv. 

 

 Ny E-post:   vestfolddykkekrets@gmail.com 

 

 Kretsen minner om at de har dykketank til utleie for klubbene. 

 

 

 

 

http://www.ndf.no/
http://www.ndf.no/
mailto:vestfolddykkekrets@gmail.com


 

 
Ingvald Arne Meland ble norgesmester i undervannsfoto 2009. 

Mesterskapet gikk av stabelen på Strømsholmen 2. - 4. oktober i 

Kristiansund Dykkerklubbs regi. 

Vårt medlem Christian Skauge dro i land 3.premien. 

 

Skauge fikk også 3.plassen i Nordisk Mesterskap som var en 

innsendingskonkurranse hvor 30 deltakere deltok. Her vant Klas 

Malmberg fra Sverige. 

 

Vi gratulerer! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Christians fiskeportrett fra 

NM. 




