
 
 
 
 
 

- Men Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb var ikke ”død”! 
Sekretær Aarstein og klubbleder Dag  har snekret sammen denne Blekka etter 
vedtak på styremøtet den 27. juni. Bilder i samme er tatt av Dag Deberitz, Aarstein 
Vigulf, Karl Tore Eike, Arnt Eirik Hansen og John Reidar Johnsgård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR.72*SOMMEREN* 2002*ÅRGANG 10*OPPLAG 30 + E-mail 

    Blekka-info: 
 
Postadresse:  ”Blekka”, Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb,  Postboks 52, 3133 DUKEN 
Telefon:   Redakteur f.o.m. neste „Blekke“: Jon Bruu, tlf :  

Privat:   333.86188 Mobil: 906.46819 
E - Mail:                    j-bru@online.no  
   
For stoff rett til neste ”Blekka”:  Jon Bruu, Tømmerholtåsen 3, 3140 Borgheim 
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 nettop det!) 
Frist for stoff til Blekka ut 2002:  20. august, 10. november   
Utgivelse:  Den 30. august og 20 november 2002. 
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! 



I neste Blekke kommer ny terminliste. Leif Gunnar er mannen for deg som vil 
dykke fram til 17. juli. Han har nummer 333.99986, og mobil  901.00263.  18.-
26. juli er det undertegnede som betjener tur-påmeldingene, mens resten av juli 
er det Aarstein Vigulf. Se # i listen! 
 Hilsen Dag! E-mail: dag.deberitz@c2i.net. Tlf. 922 35777 /Fax: 333.14720. 
 
 

Kjære alle sammen! 
 
Det er dessverre gått en lang stund siden du har 
hørt fra oss nå. (Hvis du da ikke har tilgang til 
internet og har oppgitt E-mailadressa di til oss). 
Tross styrets bestrebelser har vi ikke før nå klart å 
få sendt ut nevneverdig med informasjon annet enn 
termin-liste som har vært lagt ut på internett samt 
distribuert til de som har oppgitt sin e-
mailadresse. Slik kan ikke klubben fortsette. Selv 
om dårlig økonomi og til tider lavt aktivitetsnivå 
(=nok ikke bare Styrets skyld) samt at styre-
medlemmer og andre som har påtatt seg oppgaver 
har hatt mye å stri med privat og/eller på jobben, 
har DERE,- klubbens medlemmer krav på bedre 
informasjon enn det vi har greid å levere i lange 
tider. Den nye Blekke-redaktøren og resten av 
styret har nå tatt mål av seg til at nettop denne 
Blekka dere nå holder i handa eller leser på 
Internet er et vendepunkt i så måte. Fra neste 
Blekke er som nevnt Jon Bruu redaktør mens 
undertegnede er ansvarlig for trykking og 
distribusjon. Interesserte til å hjelpe kontakter 
meg! Støtt opp om og delta på våre turer og 
arrangementer! 
Ha en glad dykke-sommer!  
Dag Deberitz- Leder, Tjøme og Nøtterøy 
Dykkeklubb 
Tlf./E-mailadresse og fax står nedenfor. ?  
 

Klubbnytt/ledern’s hjørne: 

Kjære alle sammen! 
Det er dessverre gått en lang stund siden du har 
hørt fra oss nå. (Hvis du da ikke har hatt tilgang 
til internet og har oppgitt E-mailadressa di til 
oss). Tross styrets bestrebelser har vi ikke før nå 
klart å få sendt ut nevneverdig med informasjon 
annet enn termin-liste som har vært lagt ut på 
internett samt distribuert til de som har oppgitt 
sin e-mailadresse. Slik kan ikke klubben fortsette. 
Selv om dårlig økonomi og til tider lavt 
aktivitetsnivå (=nok ikke bare Styrets skyld) samt 
at styre-medlemmer og andre som har påtatt seg 
oppgaver har hatt mye å stri med privat og/eller 
på jobben, har DERE,- klubbens medlemmer 
krav på bedre informasjon enn det vi har greid å 
levere i lange tider. Den nye Blekke-redaktøren 
og resten av styret har nå tatt mål av seg til at 
nettop denne Blekka dere nå holder i handa eller 
leser på Internet er et vendepunkt i så måte. Fra 
neste Blekke er som nevnt Jon Bruu redaktør 
mens undertegnede er ansvarlig for trykking og 
distribusjon. Interesserte til å hjelpe kontakter 
meg! Støtt opp om og delta på våre turer og 
arrangementer! Ha en glad dykke-sommer!  
Dag Deberitz- leder i Tjøme og Nøtterøy 
Dykkeklubb 
Tlf./E-mailadresse og fax står nedenfor. ?  
 

Klubbnytt/ledern’s hjørne: 



Avgang fra Kjøpmannskjær kl 10.00 på turdagen!                                            
Turene med M/S Steinbiten er også åpne for ikke-medlemmer.                                                       
Meld deg på til oppsatt båtfører før kl 18:00 dagen før! 

Turer med M/S Steinbiten i juli 2002: Se nederst på side 2! 

 
DATO Aktivitet Båtfører Dykkeleder 

4. august Tur med Steinbiten Jon Bruu Per Arne 
Kristiansen 

10. august Tur med Steinbiten Aarstein Vigulf Trygve Kamfjord 
18. august Tur med Steinbiten Leif Gunnar E. John Reidar 

Johnsgård 
19. august Medlemsmøte på  

Peppes Pizza i 
Tønsberg kl. 19.00  

Temamøte 
omTjømetreffen 

  Viktig at så mange 
som mulig møter på 
Peppes kl 19.00!! 

24. august Tur med Steinbiten Aarstein Vigulf Øyvind Storstein 

Merk endret møtedato i forhold til tidligere på Peppes Pizza i Tønsberg oppsatt ovenfor. 

Båtførere Steinbiten Tlf Mobil 
Dag Deberitz 33357843 92235777 
Leif Gunnar Einmo 33399986 90100263 
John Reidar Johnsgård 33393525 92233666 
Trygve Kamfjord 33320336 91714215 
Aarstein Vigulf   99721547 
Jon Bruu 33386188 90646819 
Øyvind Storstein 33386464 91118161 
   
Dykkeledere Tlf Mobil 
Dag Deberitz 33380725 92235777 
Leif Gunnar Einmo 33399986 90100263 
John Reidar Johnsgård 33393525 92233666 
Trygve Kamfjord 33320336 91714215 
Per Arne Kristiansen 33323699 92212714 
Magne Bertelsen 33362080 91304242 
Øyvind Storstein 33386464 91118161 

Båtførere og dykkeledere er satt opp fram til og med august 2002. Skulle det være dager 
som ikke passer for deg ovenfor som er satt opp så forsøk å ringe en av de andre og 
avtal avløsning/bytte slik at det aldri blir ”tomt” for disse viktige oppgaver. 

Klubbens ”DYKKO-FON”= +47 922 35777 om du ønsker 
generell info om dykking, dykketurer, luftfylling eller hint! 



Et lite reisebrev fra ”Den Internasjonale Belevåg-/Nordkapp-
ekspedisjonen ’Høye Nord og Ned’ 2002:    (Del I – Berlevåg) 
 

 
Krabbe-parykker på Trond og Karl Tore.     Stolt Dag viser frem pen russer! 
 
Til sist,- etter masse ”frafall” grunnet restskatt, ”kalde føtter” m.v., ble 
det bare undertegnede og Karl Tore Eike fra Drammen DK som dro 
oppover i min forlovedes nyervervede Ford Sierra 2.0 i LS 
stasjonsvogn (“vintage” 1986-mod). Fredag 10. mai forlot vi 
Drammen og plutselig,- etter  212 kilometer og 28 timer passerte vi 
Skiippagurra og Tana Bru. Da hadde vi tatt ruta over Hamar, 
Nybergsund, østover tvers gjennom Sverige til vi traff på E-4’n og 
oppover forbi Sundsvall, Luleå, Tornio/Haparanda og altså inn i 
Finland over Rovanjemi (der hvor Julenissen visstnok bor vet dere) og 
så opp mot Nårvei og Tana Bru igjen. Da skjønte vi etter hvert at vi 
hadde kommet til en meget fasinerende landsdel,- selv om 
Skiippagurra Camping var stengt!! ;o) når vi kjørte forbi. Vel framme 
i Berlevåg klokka 18.00 dagen etter at vi startet fra Drammen ble vi 
tatt i mot på hjertelig behørig dykkervis av Arnt Eirik Hansen,- primus 
motor i Ishavets Dykkeklubb. Samt hans lokale kumpaner som 
inviterte oss til den lokale puben hvor Mack-øl kunne inntages i rett 
stemning. Litt signe etter den utseilte maraton-distansen ble de to 
herrer sørfra behørig innkvartert i et speller nytt HV-bygg til 3,2 
millioner riksdaler som vi hadde helt for oss selv! 
Denne natten sov jeg godt,- gledesrusdrømmende over å være så nær 
de digre krabbe-beista vi var blitt lovet å kunne besøke dagen etterpå. 
Leder’n i Ishavets Dykkeklubb hadde snakket med områdesjefen i 
hjemmeværnet om spurt om vi kunne få bruke det nye HV huset til å 
bo i mens var på besøk. Ikke minst fordi dette i realiteten viste seg å 
være en og samme person ble svaret relativt positivt! 

 



Middag ordnet vi selv eller spiste billig på Fiskarlagets lokale kneipe 
”Velferden” der vi fikk god, rikelig og rimelig middag når vi ikke 
gadd å plundre med den sjøl. Et sted absolutt å anbefale for sultne 
dykkere i Berlevåg! Vi var også meget heldig med Berlevåg-været! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto: Arnt Einar Hansen, Ishavets DK.) 
 
Den halve uka fram til 15. mai gikk dessverre så alt for fort. Om 
kvelden onsdag 15. tok vi farvel med våre nye venner i Ishavets 
Dykkerklubb og tok ”Hurtigruta” til Honningsvåg hvor vi hadde 
bestilt oss inn på Pinsetreffet ombord i M/S Ole K. Sara  som 
Nordkapp Dykkeklubb hadde leid inn. Nå skulle vi riktig gi oss 
Nordkalotten i vold både under og over vann. Mer om denne 
fantastiske delen av turen i neste ”Blekke” som kommer i august! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Første dykk på 
70 grader Nord! 
Krabber var det 
nesten over alt 
her oppe. Vi 
dykket også på 
vrak og krig-
setterlatenskaper. 
 
Arnt og resten av 
Ishavets DK tok 
godt vare på oss! 

 

22 sjeler samt 
kaptein på Ole K. 
Sara hadde en u-
forglemmelig 
dykkerpinse rundt 
Magerøya. Her er 
båt og deltakere 
fotografert i Skars-
våg. Med 30 meter 
sikt i sjøen, masse 
dyr, natur og god 
mat kommer vi 
igjen neste år! 
Foto: Dag Deberitz 



Siden redaksjonen plutselig fikk 3 sider til vi måtte fylle 
kommer 1. fortsettelse på ”Den Internasjonale Berlevåg-
/Nordkappekspedisjonen ’Høye Nord og ned’ 2002 her: 
 
Hurtigruten brage oss trygt fram til Honningsvåg fra Berlevåg i tilløp 
til midnattsol. Karl Tore og undertegnede hadde reket litt i strand-
kanten i Berlevåg og funnet oss en artig glassflaske som ble benyttet 
til en sirlig flaskepost fortellende om vår ekspedisjon som ble kastet ut 
klokka 01.00 fra ”Nordlys” som skuta het. Mon tro om vi får respons 
på flaskeposten noen gang?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
huse oss og vårt dykkerutstyr i pinsen og gi oss så mange fine dykk, 
nyvunne venner og andre opplevelser 
 
Så bestemte vi oss for å ta en tur til det lille fiskeværet Gjesvær vest 
på Magerøya. Området er kjent for sitt fuglefjell (Gjesvær-stappan) 
som huser hundretusenvis av lunde, skarv, havsule, havhest, teist og 
ikke minst krykkja som skriker og flakser og oppfører seg som DYR!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bildet til venstre viser under-
tegnede umiddelbart før flaske-
posten går over rekka. 
 
Vi ankom Honningsvåg i strå-
lende solskinn klokka 5:30 om 
morgenen. Det var ikke så mye 
å finne på akkurat da, så vi 
kjørte ned på kaia og kikket litt 
på ”Ole K. Sara” som skulle 

 

Gjesvær sett fra øst. Det 
karakteristiske fuglefjellet 
sees tydelig til venstre på 
bildet. 
 
Etter Gjesvær gikk 
turen tilbake til 
Honningsvåg der Karl 
Tore fikk årna et gratis 
hus til vi kom tilbake 
fra pinsebåtturen med 



Ole K. Sara og Nordkapp Dykkeklubb. Han hadde jobba i Vegvesenet 
her oppe da de bygget fastlandsforbindelsen til Magerøya (Fatima- 
prosjektet.)  Det var et imponerende prosjekt med en kjempelang og 
dyp undersjøisk vegtunnell som gjorde Magerøya fergefri. Og de 
selvsamme veiutbyggere hadde fremdeles noen hus rundt omkring 
som var til benyttelse for gjestearbeidere o.l. Vi så på oss selv mer 
som gjestedykkere! ;o) 
 
Vi innkvarterte våre eiendeler som ikke trenge å være med ut på 
båtturen i dette huset og rett før klokka 18.00 den 16. mai befant vi oss 
på kaiplassen til Ole K. Sara nedenfor Finnmark Fiskarfagskole. Der 
jobbet flere av gutta som var mest aktive i Nordkapp Dykkerklubb. 
Arnt Edmund Ofstad heter primus motor i denne klubben. Han har 
den egenskapen at han greier å fange måker med bare henda når de 
prøver å kvarte de 8 oppskårne fersk-laksene som han egenhendig 
hadde kjøpt med fra nærmeste oppdrettsanlegg for at vi dykkerne 
skulle ha noe å kose oss med denne Pinsen. PS: Måkene tok 4 stk.! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter innkvartering og avgang fra Honningsvåg bar det sørvestover 
mot Havøysund. På veien dit ble det dykket ved noen fine grotter. 
Karl Tore og undertegnede hadde tatt dykkerfri denne dagen så vi 
hjalp til litt om bord og koste oss med den fine naturen og været og 
fotograferte vilt. Mitt nye digitale kamera forbløffer meg mer og mer. 
Det er vanskelig å unngå å få fine bilder med dette: De bildene du ikke 
vil ha kan man slette umiddelbart. Dermed trenger man bare å samle 
blinkskudda i minnekortet på kameraet. Kysten av Magerøya  er både 
vill, vakker, dramatisk lunefull og fasinerende på en gang. Utenfor her 

 

Arnt Edmund Ofstad i 
Nordkapp DK med en 
håndfanget glupsk 
ungfugl av arten ”Larus 
argentatus P.” eller 
sæing evt. Gråmåke på 
våre trakter.  
(Fugger’n ble behørig 
frisluppet etter litt  
kjefting og 
folkeskikkbelæring!) 



finnes store fiskeforekomster. På en liten stund hadde vi fisket ei diger 
plastbalje med fisk som vi skulle kose oss med om kvelden. Kokkene 
om bord var tryllekunstnere med maten og det var rikelig med mat til 
alle. Innkjøpte ingredienser ble mikset med oppdykkede spesialiteter 
som kamskjell, O-skjell, trollkrabber og fisk av ymse slag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.-maitog under vann og i grottene ved Hjelmsøystauren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
farger og liv på utsiden! Undervannsbilder fra dette dykket kommer senere! 
 
Mer fra denne flotte turen finner du i neste nummer av ”Blekka” som 
kommer i august. 
 
Tekst & foto: Dag Deberitz 

 

 

Midnattsol på vei 
til Havøysund 
16/5 . Man blir som 
fotograf nesten 
”religiøs” av lyset 
og naturen oppi 
her.Gode motiver 
bare ”mysser” det 
av både over og 
under ”aquaover-
flata”. Jeg har 
allerede neste års 
tur under planering 

Karl Tore Eike og 
undertegnede i 
vannet 17/5. Alle 
hadde selvfølgelig 
reglementert 17.-
mai antrekk med 
sløyfer og flagg når 
vi dykket. Denne 
dagen hadde jeg 
mitt desidert beste 
dykk i Norge: 30 
meters sikt og 
grotte 100 meter 
innover + masse  



Nytt fra Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb: 

Valg av nytt styre på vårt siste årsmøte: 

 

 
DYKKEPÅSKEN på LANGØYTANGEN 2002. 
Til tross for at klubben planla at Steinbiten skulle tøffe rundt i 
skjærgården, var vi noen som heller ville forsøke oss på andre vann 
denne påsken. Sammen med Vestfold Dykkerklubb var vi derfor en 
gjeng som satte kursen for Langøytangen fyr ved Stavern.  
Vestfold har vært her flere ganger og nesten fått tradisjon på 
påskedykking her.  
Tommy, Årstein og Øyvind dro ned onsdag for å varme opp og 
forberede for innrykket, og de rakk et forsøksdykk før vi andre ble 
hentet  i Langesund på torsdag. 
Det var lagt opp til at vi skulle fange og fangste i stor stil som senere 
skulle bli omgjort til kulinariske opplevelser. Tommy fikk nærkontakt 
med en steinbit på 1.dykket, men uten slynge og med masse grums 
hadde han liten lyst til å lirke en 8-9 kilos ut av hula.  
Undertegnede var derfor ikke lite stolt når han som førstemann fikk en 
liten krabat sprellende i nettet og buddyen fant lillebroren 5 minutter 
etterpå.  
Middagen var reddet men for at alle skulle bli mette måtte det bli 
suppe. Vi hadde litt lite ingredienser til de fleste varianter, men etter 
opptelling ble det en gresk/italiensk type. Kraft ble kokt lenge og vel 
for så å bli blandet med knuste tomater, løk, hvitløk, chilli og oregano.     
Sola skinte men det blåste kraftig også på fredagen. Dykkermålene 
måtte derfor igjen legges på innsiden av holmer og skjær. De fleste 
dykket to dykk om dagen og antallet dykkere varierte fordi vi hadde 

VERV NAVN: 
Leder Dag Deberitz 
Nestleder Leif Gunnar 

Einmo 
Kasserer Ronny Konradsen 
Sekretær Aarstein Vigulf 
Styremedlem Hallbjørg 

Indgaard 
Styremedlem Jon Bruu 
Styremedlem Trygve Kamfjord 
Varamedlem Øyvind Storstein 

Varamedlem Kåre Hansen 



flere dagsbesøkende, med det ble nok et gjennomsnitt på 5-6 dykkere 
pr. dag. Fangsten ble sørgelig dårlig og godt var det at vi hadde 
grillmat med som kriselager. Lørdag løyet vinden og vi kunne komme 
ut på ”kamskjellfabrikken” NÅ skulle vi ha fulle fangsnett. Så sikre på 
fangst var vi at vi sendte inn en handleliste på det vi trengte uten 
backup på middagsmat…….   Ikke så lurt kanskje for sikten her ute 
var elendig i forhold til hva som hadde vært på innsiden. Det eneste vi 
klarte å finne var 12-15 kamskjell.   
Heldigvis for mobil. Ny bestilling ble ringt inn og ny krisemat kjøpt.  
Men kamskjellene ble dandert og ostegratinert forsiktig i ovnen og 
servert med rista loff med hvitløssmør.  
Etter å ha fått stilt om klokka til sommertid med en liten skål for varm 
sommer, bestemte vi oss for å reise dagen derpå. Alle flasker var 
tomme og det var i grunnen ingen som gadd å fylle luft.  
Så i litt grått vær på søndag ble huset ryddet og vasket, Håreken 
overlastet med bagasje og kursen satt for fastlandet.  
Tross alt hadde vi hatt et fint opphold, nærmere 40 dykk hadde blitt 
gjennomført og alle hadde fått kost seg. Spennende blir det om vi vil 
få mulighet til å bo på fyret flere ganger ettersom ryktene forteller at 
Skager Dykkerklubb må gi bruksretten til et hotell i Langesund som 
skal leie det ut til velholdne turister. Om ryktene er sanne er det ille og 
tankevekkende om kystverket ”selger ”unna til de som betaler mest og 
ikke til organisasjoner som kunne gi et bredere lag av befolkningen 
adgang til slike perler.         
Vi håper dette retter seg for Skager og håper på å komme snart tilbake.  
JohnR      
 
   Tommy, Øyvind og Aarstein på tur                         Frisk tur for båtfører & ”Hårek” 

 

 

 

 

   



Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb bisto atter en gang på 
Dragebåtfestivalen 2002 i Tønsberg. 

Lørdag 8.juni stilte klubben opp på Tollbodbrygga i ”beste sendetid” med 
dykke-tanken som bestyres av Vestfold Dykkekrets.   Vi rigget opp en 
informativ stand med bilder fra vårt dykkemiljø og delte ut info om 
klubben. Tre dykkere var vekselvis i aksjon i tanken og som 
beredskapsdykkere i båten til Tønsberg Røde + hjelpekorps.   Heldigvis 
slapp vi å redde noen denne gangen også og kunne kose oss i den intense 
varmen med påfølgende avkjøling i 8? vann i tanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessen for vår stand var 
upåklagelig og vi fikk laget bra med 
blest om klubben. Her ser vi Karl 
Tore Eike, kjent fra ” Berlevåg-
/Nordkappekspedisjonen 2002” i 
aksjon i tanken. Det ble også delt ut 
en god del av våre ”nytrykte” 
medlemsinfo-mapper til publikum. 

SISTE: 
VÆR  SPESIELT OPPMERKSOM VED BRUK AV 
DYKKEVESTER MED INTERGRERTE VEKTER: 
I den senere tid har det vist seg både ved dykking i og utenfor vår klubb at det 
intergrerte (=innebygde) blyet plutselig og overraskende har rutsjet ut av 
lommene sine og forsvunnet. Dette har ført til mer eller mindre ukontrollerte 
oppstigninger!! I det ene tilfellet i klubbregi ble det for sikkerhets skyld gitt 
oksygen  etter korrekt ordre fra dykkeleder. TOPPERS Trygve!! ;o) 
For å unngå lignende tilfeller er det viktig,  både før og under alle dykk å 
sjekke både makker og seg selv at det nevnte intergrerte blyet sitter som det 
skal. (Lomme-klaffer, borrelåser  og andre ”patenter” i særdeleshet!) 
Og husk: Hold ALLTID SAMMEN UNDER DYKKET! STYRET v/Dag 
 



Slippsetting av M/S Steinbiten på ”Loggen”: 

 

 

Dugnadsgeneral Øyvind Storstein hadde fått med seg Hallbjørg, Leif 
Gunnar, Jon, Trygve, Aarstein og Dag med sin nyervelvelse Lise fra 
Stavern.  Øyvind hadde kjørt båten inn til slippen fra Kjøpmannskjær, 
men måtte vente helt til seint lørdag kveld med å komme til på slippen 
grunnet at forrige bruker var blitt forsinket.  Det hele måtte gå i 
rekordfart, men vi fikk ”henstand” med utsetting til onsdag slik at Øyvind   
og Leif Gunnar fikk rettet rorstammen. Det opplyses videre at Storsteins 
TÅLMODIGHET i denne forbindelse vil bli behøring oppslått i glass og 
ramme såvel på klubbhuset som i M/S Steinbiten!!! 

 

Tradisjonsrik Pinsetur til Drøbak med M/S Steinbiten . 

På ettermiddagen 17. mai gikk årets tur til Drøbak m/ besøk hos våre 
venner i Drøbak Båtforenings Dykkegruppe på Bergsholmen. Kun 4 
personer ble med båten innover i år,  men  stemningen var upåklagelig .  Vi 
ble som vanlig godt mottatt på  hvor festen var godt i gang ved ankomst. ;o)  
Vi var også i år heldige med været selv om pinsa var tidlig.  Grilling og 
sosialt samvær er gode stikkord for denne turen.Etter hvert fikk vi også 
besøk av John Reidar Johnsgård og Kjetil Nygård med mannskap som kom 
med lånt seilbåt. (Se foto øverst på neste side) 

Leif Gunnar og undertegnede fikk også med oss et absolott brukbart dykk 
på forskipet av ”Edith”, mens Øyvind var lur nok til å legge igjen utstyret 
hjemme.     

Aarstein                                  

Klubbens og fjordens stolthet, - 
selveste M/S Steinbiten,- 
framstod etter ovennevnte helg 
som ny: 

Legg merke til at propellen nå er 
mer symmetrisk enn før og at 
vannlinjen faktisk ”runder av” 
naturlig mot det smakfulle blå 
bunnstoff av merke ”Hempel”! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPRESSOREN VÅR PÅ ”LOGGEN”/ 
KYSTKULTURSENTERET PÅ TEIE  UBÅTSTASJON I 
TØNSBERG ER MIDLERTIDIG UTE AV DRIFT: 

Kompressoren har, - som noen av dere allerede vil vite,- ”slurpet” vann 
grunnet at luftslangen falt ned i avkjølingskaret ved et uhell. 

Pressa er nå til undersøkelse hos Nuex og vil ventelig bli reparert i løpet av 
sommeren.  Materalforvalter Leif Gunnar Einmo (tlf. 901 00263) er  deres 
kontaktperson her inntil så har skjedd.   

Vi henviser medlemmene til å fylle luft på kompressoren på klubbhuset på 
Tjøme. Kontakt DYKKOFONEN – 922.35777 for opplysninger om nøkkel 
hertil. 

 

? ? ? ? ?  
 

 

 

Steinbiten i den 
idylliske vika på 
Bergsholmen ved 
Oscarsborg der 
Drøbak 
Båtforenings 
Dykkergruppe har 
sin ”base” i det 
nedlagte 
torpedoverkstedet 



 

 

 

 

 

 

 

Maling av huset til familien Kamfjord. 
Klubben får kr. 10.000,- for å male huset deres. 

Adresse: Alfheimveien 10 i Munkerekka på Nøtterøy.  

Dato: fredag 9. – søndag 11.aug.    

(alternativ: Hvis dårlig vær: Helgen 16. –18. aug. )  

Påmelding til: Aarstein på tlf. 997 21547 / avigulf@start.no 

innen onsdag 7. aug. 

Møt opp og hjelp til: 

Klubben trenger sårt kronene til ny lettbåt/ motor !!! 

Premiering: Gratis fri luftfylling for 2003 til en av deltakerne! 

Trygve  & Co .holder øl /brus og pølser!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tjømetreffen 2002 er rett om hjørnet (6.-8. september) 

Prisene i innbydelsen gjelder eksterne dykkere: 

Våre egne medlemmer med ”fri luftfylling” kan trekke fra 
kroner 150,- på prisene. Uten fri luftfylling kan man som 
medlem trekke fra kroner 50,-. 

Se info på klubbens nye hjemmeside: www.lokalsport.no/tndk 

De som får ”Blekka” på papir får innbydelsen / info her . 
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Returadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 52, 3133 Duken 
 

Til salgs: 
Poseidon Unisuit Exclusive str.L. ( -> 180cm) 
Pen, men litt våt tørrdrakt :) 
Kontakt: Aarstein, tlf. 997.21547  

 



 

Hej! 
Jag söker en skaldräkt i 
damstorlek till följande mått: 
Längd 155cm 
Vikt 50kg 
 Fot stl. 36 
Även defekta dräkter är 
intressanta. 
 
Per Ericsson" dyk@swipnet.se 
eller ring Dag Deberitz 922.35777 
 


