
 
 

 
 NR.73*HØSTEN* 2002*ÅRGANG 10*OPPLAG 60 + E-mail 

 

- Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb er fortsatt ikke ”død”! 
Tjømetreffen er vel overstått,- ikke med svært mange deltakere, men vi få som deltok fikk 
oppleve nye klubbmedlemmer og fin-fin dykking ved Bustein, Store Færder og Knappen denne 
”sommerhøsthelgen”. 19,5 grader i sjøen den 8. september er ikke å forakte! Les mer inni ⇒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    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  

Redaktør og utgiver  for denne Blekka har vært Dag Deberitz, dag.deberitz@c2i.net. 
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 siste Blekka i 2002: 10. november 2002.   
Utgivelse av neste Blekke: 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! 

mailto:j-bruu@online.no
mailto:dag.deberitz@c2i.net
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Klubbnytt/ledern’s hjørne:

Her har dere høstens Blekke fra Tjøme og Nøtterøy 
Dykkeklubb. Den ble på siste styremøte besluttet 
fulldistribuert pr. post,- selv til de som har sagt at de vil ha 
den på mail, nedlastet i .pdf-format fra vår hjemmeside 
www.lokalsport.com/tndk . Dette fordi det viser seg at 
mange av dere ikke leser deres E-post så ofte som vi hadde 
håpet. Og følgelig ikke fått med dere alt som skjer på 
dykkefronten hos oss. ”Midt-siden” av denne Blekka 
inneholder høstens terminliste fram til nyttår. Heng den 
gjerne opp på kjøleskapet eller på oppslagstavla der 
hjemme. I tillegg til det som er ført opp på terminlista 
minner vi om svømmehalltrening i Tønsberg Svømmehall 
hver fredag fra klokken 20.00-21.15. Her kan 
medlemmene boltre seg gratis, gjerne sammen med 
familien og oss andre glade dykkere og fridykkere. Man må 
minimum ha med seg ABC-utstyr for å få gratis adgang. 
 
Denne sommeren har vært veldig fin, ikke desto mindre 
synes vi mest aktive at det er litt synd at så mange av dere 
ikke har deltatt på våre fine turer med M/S Steinbiten nå 
etter at sommerferien er slutt. Sist søndag var vi for 
eksempel ute på Osskjær og ved Hellene (minesveiper’n). 
Ennå var det 19 grader i havet og 8-16 meters sikt. Delta på 
vårer turer og arrangementer, bruke treningstida i 
svømmehallen! Vi er for tiden i dialog med ordfører Roar 
Tandberg på Tjøme om å få et nytt klubbhus på Tjøme. 
”Muséet” ved Tjøme kirke faller snart ned i hue på oss. 
Men Tjøme historielag er interessert i å pusse det opp på 
sin regning. Vi kommer i neste Blekke tilbake med mer 
info hvordan det går i denne saken.  

Dag, Dykko-fon: 922 35777, mail: 
d d b it @ 2i t

http://www.lokalsport.com/tndk
mailto:dag.deberitz@c2i.net
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KOMPRESSOREN VÅR
KYSTKULTURSENTER
TØNSBERG ER FORTS

men vel ventelig bli ferdig reparer
fyller 300 BAR, har vi lånt en liten
er plassert ute på klubbhuset på Tj
vår. Når det skal fylles 300 BAR m
og den tilsvarende til 300BAR-pre
umiddelbart, slik at flaska di først 
slangetrykket har nådd 250 BAR. 
kondens, som gjøres rett før hver f

Vi henviser altså medlemmene f
klubbhuset på Tjøme. Kontakt D
opplysninger om nøkkel hertil. D
blir operativ igjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethvert Tjømetreff har rekebor
gamle og helt sylferske medlemm
forening. (De hvite prikkene er r
sees på bildet! (Foto:  Dag Deb
 PÅ ”LOGGEN”/ 
ET PÅ TEIE  UBÅTSTASJON I 
ATT UTE AV DRIFT, 

t i løpet av 10-14 dager. For de av dere som 
 100 minuttliters presse av Nuex i Oslo, som 

øme sammen med den store kompressoren 
å stikk-kontakten til den store pressa tas ut 

ssa settes inn. Denne kompressoren starter 
må koples til. Vent med å åpne flaskekrana til 
Denne  pressa har manuell utlufting av 
laskefylling avsluttes.  

ortsatt til å fylle luft på kompressoren på 
YKKOFONEN – 922.35777 for 
ere får beskjed straks pressa på ”Loggen” 
d! Årets treff var intet unntak. Her finnes 
er samt gjester fra andre klubber i skjønn 

egndråper, men det kom bare de 7-8 som 
eritz) 



 Terminliste høsten 2002:         4

Turer med M/S Steinbiten er også åpne for ikke-medlemmer! 

Avgang fra Kjøpmannskjær, v/brannbåten kl. 10:00 turdagen ! 

Meld deg på til oppsatt båtfører før  kl. 18.00 dagen før! 

Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader  
September 2002      
Søn. 15.sept. Tur m/Steinbiten Dag  Leif Gunnar   
Lør. 21. sept. Tur m/Steinbiten John Reidar   Trygve   
Man. 23. sept. Styremøte 19.00   I Sønnico’s møterom, Korten  

Søn. 29.sept. Tur m/Steinbiten Aarstein Per Arne  
Oktober 2002         
Lør. 5. oktober Tur m/Steinbiten Jon Magne B.  
Søn. 13. oktober Tur m/Steinbiten Dag Øyvind S.   
Lør. 19. oktober Tur m/Steinbiten Leif Gunnar John Reidar   
Man.21. oktober Styremøte 19.00   I Sønnico’s møterom, Korten  
Søn. 27. oktober Tur m/Steinbiten Trygve Per Arne   
November 2002         
Lør. 2. nov. Tur m/Steinbiten Aarstein Øyvind S.   
Søn. 10. nov. Tur m/Steinbiten Dag Magne B.   
Lør. 16. nov. Tur m/Steinbiten Jon Leif Gunnar   
Søn. 24. nov Tur m/Steinbiten John Reidar Per Arne   
Man. 25. nov. Styremøte 19.00   I Sønnico’s møterom, Korten  
Lør. 30. nov. Tur m/Steinbiten Trygve Aarstein   
Desember 2002       
Søn. 1.desember Tur m/Steinbiten Jon Dag   
Lør. 7. desemb. Tur m/Steinbiten Øyvind Leif Gunnar   
Søn. 15.desemb. Tur m/Steinbiten John Reidar Magne B.   
Man. 16.des. Styremøte 19.00     I Sønnico’s møterom, Korten  
Tor. 26. des. Tur m/Steinbiten Kontakt Dag D.! ?? 2. juledagsdykk! 

Terminliste for 2003 vil bli satt opp i god tid før nyttår! Godt Nyttår 
forresten!! ;o) Båtførere og dykkeledere er satt opp fram til og med 
desember 2002. Skulle det være dager som ikke passer for deg 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. Heng lista opp på kjøleskapet! 

Vet at Aarstein trenger å bytte som båtfører den 29/9. Så ring ham på tlf 
99721547 om du som er båtfører kan bytte med ham.  

 

Klubbens ”DYKKO-FON”= +47 922 35777 om du ønsker info!    
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Båtførere Steinbiten Tlf Mobil 
Dag Deberitz 33330303 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 33330303 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 

Pris pr. tur for medlemmer er kroner 75,-, for ikke-medlemmer kr 100,-
Hilsen for Tur- og møtekomitéen i Tjøme og Nøtterøy DK: 

Hallbjørg Indgaard & Dag Deberitz har satt opp denne lista! 

  

  

 

 

 

 

 

 



Tjømetreffen 2002 ble avh
deltakere, men med upåkl
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På bildet nedenfor poserer Hallbjørg og Jo

en av Store Ferder (Dag’s marked) ettodd

 
 

 
 
 
 

oldt 6.-8. september med få 
agelig stemning: 

Fra høyre: nytt 

medlem 
Alexander 
Hinna fra 
Stavern og 
undertegnede 
klubbleder er 
her av-
fotografert 
umiddelbart før 
et herlig dykk 
nord-øst på 
vestre Bustein 
på lørdag under 
Tjømetreffen. 
(Foto: Lise 
Hinna) 

n samt en torsk ombord i Seinbiten fortøyd på nord-

er at de hadde gitt seg havet i vold (Foto:  Dag Deberitz) 

TJØMETREFFEN 2002: 

Utpå kvelden fredag møttes vi på 
Hvasser Motell. I år var det nok med 2 
hytter,- men vertskapet var ikke sure 
av den grunn. Aarstein kjørte Stein-
biten alene utover fra Kjøpmannskjær 
og Ian Foster hadde tatt med sin lille 
nyervhvervede ”lettbåt” på 28 fot like 
fra brygga på Blixekilen rett sør for 
Åsgårdstrand. Etter sigende hadde 
han hatt en frisk tur!  ;o) Etter hv
ankom vår gjest fra Nesodden og vi 
hadde en hyggelig grillaften med 
svidde biffer, pølsesnabber og 
myggstikk, helt som forventet. 
Lørdagen dro vi til nordodden av 
vestre Bustein, mens søndagen ble 
tilbragt ved Store Færder og nede på 
Knappen sørvest for St. Færder. 
Rekeaften forløp problemfritt på 
lørdagskvelden.  Håper på litt bedre 
oppslutning neste år!  ;o)    Dag. 

ert 



 
Den andre Internasjonale Berlev
og Ned” går av stabelen ca. 29.m
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Ber herved om tilbakeme
lyst og anledning til å væ
Kjøring med komfortabel 9 seters Fo

Nybergsund og inn i Sverige direkte t

Bru og Berlevåg. God baggasjeplass h

innkvartering igjen i Berlevåg. (;oD) 

sammen med våre venner i Ishavets D

tøffer vi av gårde med Hurtigruta på 

M/S Ole K. Sara som våre andre nord

for Pinsen. Her har vi bestilt fullpens

venter oss her: Klart vann, fine UV-fa

dykker-gjeng! Dette blir et spleiselag,

fra i år, -  vil komme på om lag 1300,-

deltakere), samt ca 2.300,-2500,- pr. p

med Ole K Sara og Nordkapp Dykke

På hjemveien forsøker vi å få til dykk

interesser. Her kan det bli mange om

g vær sikret videre informasjon. nå o

 
 

åg-Nordkapp-ekspedisjonen ”Høye Nord 
ai til 13. juni 2003! 

lding fra djerve dykkere som har 
re med: 
rd Transit fra Tønsberg via Drammen/Oslo over 

il Happaranda/Tornio,- Rovanjemi og opp til Tana 

ar vi også. Antakelig komfortabel HV-

Dykking for å kikke på russerkrabber og vrak 

ykkerklubb i Berlevågtraktene. Den 4. eller 5. juni 

kvelden fra Berlevåg til Honningsvåg der vi entrer 

lige venner i Nordkapp Dykkerklubb har chartret 

jon. Fantastisk dykking rundt hele Magerøya 

rger, underlige skapninger, og en enorm fin 

 som,-  hvis prisene forblir noenlunde uforandret 

 - 1.400,- pr. person i bil-/fergefrakt T/R (ved 5 

erson i fullpensjon med dykkerpakke i hele pinsen 

rklubb. 

ing i Bodø og Narvik,- avhengi av deltakernes 

 beinet. Meld din uforpliktende  interesse allerede 

 Dag Deberitz, dag.deberitz@c2i.net, tlf 922 35777. 
 

 

Til venstre: 
”Konge-
krabbehår.”
Til høyre 
en meget 
skjelden 
gjest: Blue 
Kingcrab. 
Foto:  
Dag 
Deberitz og
Arnt Eirik 
Hansen.

mailto:dag.deberitz@c2i.net
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Returadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 52, 3133 Duken 
 

Klubben trenger en 
kortstammet påhengsmotor på 
20-30 HK med styre-kult! Vi 
trenger noe å drive lettbåt med 
utover vinteren. Kontkt noen i 
styret eller dag.deberitz@c2i.net.  

Lei av 
makrell? 
Dette bis-
arre forslag 
er innsendt 
av et av våre 
mest  ihuga 
matauk-
ivrige med-
lemmer! 

 

mailto:dag.deberitz@c2i.net
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