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  Lederens Hjørne! 
 
Det har gått noen måneder siden siste Blekka og i den tiden har vi i TNDK kjørt våre 
vanlige søndagsturer, vært i Kristiansand og sett på vrak, kjørt påske og pinseturer, 
arrangert jubileumsdykk samt brukt mye tid og penger på å sette vår båt MS Steinbiten i 
skikkelig stand.  En kjempetakk til alle de frivillige som bidrar til at vi kan gi våre 
medlemmer og gjester ett godt dykketilbud. 
 
Selv om enkelte av styrets medlemmer gjør ALT de kan for å sikre rekruttering og tilsig 
av nye medlemmer så er det ett felt som vi som klubb må ha fokus på.  Ett av tiltakene vi 
har iverksatt er at vi tilbyr en gratis tur med Steinbiten for alle nyutdannede dykkere fra 
Deepfantasea Dykkesenter slik at de skal bli kjent med oss og kjenne til hvilke tilbud som 
kan gis i nærmiljøet.  Vi leker også med tanken på å kunne involvere flere unge ved å 
kunne tilby fridykking men der er vi helt avhengig av hjelp fra utenforstående for å dra 
dette i gang.  Så derfor, kjenner DU noen i nærmiljøet som du tror kunne hjelpe oss med 
dette så er jeg takknemlig for alle tips slik at vi kan få undersøkt muligheten. 
 
Heldigvis har vi ett demokrati i vårt land men enkelte ganger skulle det være deilig å 
kunne bare slå neven i bordet og si ”sånn gjør vi det”.  Nytt pumpehus for plassering av 
våre kompressorer og ”det hvite huset” på kaia er ett slikt tilfelle det skulle vært deilig om 
muligheten var tilstede.  Reguleringen for området er ikke i orden og det spøker for om 
det står noe pumpehus for plassering av kompressorer ferdig ila. dette året.  Bruk av ”det 
hvite huset” ved kaia står også i stampe og vi kommer liksom ikke videre. 
 
TNDK har foreslått overfor kommunen følgende to alternativer for å komme videre. 
1. TNDK stiller opp med dugnadstimer for å sette huset i stand og tar på oss 

vedlikeholdet i fremtiden mot at vi får benytte huset som ”klubbhus”. 
2. Huset rives og ved hjelp at tippemidler og dugnadsinnsats setter vi opp ett ”klubbhus” 

som ser helt likt ut og som TNDK tar på seg vedlikehold av. 
 
Vi gir ikke opp ved første motbakke men det hadde vært veldig deilig med litt drahjelp nå! 
 
Sommeren har kommet og sol og blikkstille hav skal nytes i de kommende måneder.  Jeg 
ønsker dere alle en riktig GOD SOMMER med mange fine opplevelser under vann. 
 
Dykk sikkert – dykk organisert og husk det er TNDK som tar deg ut til de beste 
dykkeplassene i ytre Oslofjord. 
 
Sten Rune 
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Kjære leser! 
 
Sommeren er kommet til Vestfold og du har forhåpentlig fått deg noen fine vårdykk. 
MS Steinbiten har hittil hatt en bra sesong med mye folk på turer særlig i påska og i pinsen fra 
Sandøsund. Dessuten er det blitt noen kjærkomne oppgraderinger i regi av vår nye 
båtansvarlig Kjell-Otto. 
Har du ikke kommet deg i sjøen ennå så er det ikke noe å nøle etter. 
Temperaturen i sjøen og på land har allerede vært behagelig ei stund og ferien står for døren 
for mange. 
Den nye turlista presenteres i denne Blekka og det er ikke bare turer med Steinbiten å henge 
seg på. Tur til Portør i samarbeid med Kongsberg og Drammen DK settes opp i september. 
Går det som vi vil skal vi arrangere NM i UV-foto i slutten av september. 
 
Klubben er stadig på jakt etter nye dykkeledere og båtførere. 
Er du interessert i å kjøre stor båt eller har dykkelederkompetanse så nøl ikke med å  
kontakte leder Sten Rune. 
PS! Båtfører og dykkeleder får gratis tur, og som regel alltid et eget dykk el. 2 på tur.   
 
God dykkesommer! 
 
 Aarstein 
 redaktør 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
erererer 
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    Blekka-info: 
 
Postadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb,  Postboks 10,   

 3141 Kjøpmannskjær.  Merkes: ” BLEKKA” 
 
Redaktør :  Aarstein Vigulf,  tlf.  997 21547. 
E - Mail:     avigulf(a)gmail.com  

 
Gi beskjed til   tndkpost@gmail.com  om du vil ha Blekka på E-post i 
farger!! 
Den vil selvfølgelig også bli publisert på wesiden vår:   http://www.lokalsport.com/tndk/

 
Frist for stoff til neste Blekke i 2007: 23. sept   
Utgivelse av neste Blekke:     ultimo september 
Send helst 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 ! 

mailto:tndkpost@gmail.com


Klubbtur til Kristiansand. 
 
Helgen i uke 16 hadde lenge vært satt av til helgetur med overnatting. 
Valget falt på Kristiansand og vraket Seattle. 
Etter kjappe nettsøk ble dykkesenteret One Ocean valgt som lokal guide. 
Klubbens medlemmer (og dykkesiden) hadde fått muligheten til å bli med på moroa, noe som 
resulterte i 6 deltagere som satte kursen mot Kristiansand en fredagskveld i april. 
Etter 4.5 timer bak rattet og en grei middag undervegs var fremme på campingsenteret. 
Dykkersenteret One Ocean har et nært samarbeid med campingplassen og vi ble innlosjert i ei 
koselig hytte med 2 soverom og hjørnesofa stor nok for to dverger å sove på. 
Carlo i One Ocean har ordnet seg ganske snedig nede ved kaia. 
Eget stort dusjrom hvor du kan skylle utstyret og tilhørende tørkerom. 
400 og 600 liters presser sørget for at flaskene ble fylt opp raskere enn du klarte å skylle 
utstyret. 
NB planlegg topping dagen etter hvis du vil ha helt fulle flasker på turen. 
Kjekk båt har han også, meg eget toalett som er et must for de fleste jenter. 
 
 

 
 Skutesiden på Seattle. 
 
Sakte svever jeg langs rekkverket og kommer dypere og dypere. 
Skipet har en stor knekk hvor jeg svinger av og befinner med nå på 36 meter, blir litt stressa 
siden jeg har EAN 32 på ryggen og stiger sakte opp til 33 meter før jeg finner frem kameraet. 
En ting er sikkert, jeg trenger VIDVINKEL. Som dere ser på bildene resulterer mangelen på 
dette i søte små detaljbilder fra vraket uten mulighet for formidle den formidable opplevelsen 
de store dimensjonene gir. 
Under akterdekket over roret er skroget fullt av sjønellik og propellakselen peker som et spyd 
oppover under med fullstendig overgrodd. 
En sveip på ny over akterdekket og Aladinen på armen insisterte at nå er det slutt på moroa så 
oppstigningen begynte. 
Med vemod forsvant Seattle under meg i dypet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagens første dykk gikk til Vraket Seattle 
og vi var mektig spendte der vi satt ferdig 
rigga på veg rundt neset og ut mot bøya på 
den grunne delen av Seattle. 
Der lå det en teit danske som hadde to 
dykkere nede på vraket når vi kom. (det 
viste seg at disse to hadde krabba rundt på 
akterdekket når vi kom ned) 
Aarstein, Dag og Jeg var første team ned.  
Akterdekket dukket opp av mørket der vi 
gled ned lina og sikten var faktisk ikke så 
verst.
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Det var flatt hav med mye sol i dag og 
vi var fulle av inntrykk der vi klappet 
til kai på en av øyene og snart klar for 
Carlo sin pastalunsj. 
Italienere kan dette med pasta så dette 
var godt. 
På ny var det uti og denne gangen var 
planen et naturdykk. 
Samme team denne gangen og vi padlet
i vei utover sandbunnen. 
Her kom vi faktisk over flere lumrer 
allerede på bare 3 meters dyp. 
isse virket svært dovne og kunne løftes på
kudd. 
n bratt vegg ble fulgt men her var strømme

ilbaketuren, snodig nok var det meget varia
vømte rundt i et ganske frenetisk søk for re
i kom over en stor hummer og i ei hule 3 m
rabber fantes i bøtter og spann og både flø
tallige lumrer. 
ed fulle minnebrikker satte vi kursen for l

ompressorfasiliteter. 

Steinbiten lurer i hula si.                            

trålende sol resulterte i grilling og dekket l
attdykket foretok vi fra en odde ytterst sør
i hadde mulighet til å kjøre bilen helt ned 
tter kanossagang på glatte svaberg var vi i
vit skjellsand. 
n meget kupert og variert fjellskrent vi ful
dden. 
et var langt på natt før vi var tilbake i seng
øndag morgen møtte oss med flatt hav og 
lanen var et av byvrakene langt inne i fjord
Rast på Dvergsøya. (Øya der Topdal DK 
arrangerer Bonndilten hver sommer) 

 og koses med før de ”starta” og forsvant som et 

n såpass sterk at vi snudde raskt for å greie 
ble strømforhold på de forskjellige dyp og vi 
kke over mest mulig. 
eter unna var det et beist av en steinbit. 

yelsfisk og rødspette ble fotografert i tillegg til 

and og en test av senterets dusj, tørke og 

 
            Vraket Bjarke. 

angbord på verandaen mens vi planla nattdykket. 
 på campingplassen. 
til stranda og fikk dermed lite drassing av utstyr. 
 sjøen og fant raskt fjellveggen der den gikk over i 

gte og muligheter for 30 meters dyp lengst ut på 

a. 
grå regntung himmel. 
en. Valget falt på lastebåten Bjarke. 
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Her lå den på siden fra 17 til 7 meter og helt inne ved en av industrihavnene. 
Et ypperlig fotomotiv og lasteluker var åpne og propellen intakt så dette var gøy. 
Atter en gang var fraværet av vidvinkel utrolig frustrerende men med god sikt kunne du stå på 
bunnen og få fine oversiktsbilder allikevel. 
Her nede var det bare å bli til flaska var tom. 
Opp i båten bar det videre til ny brygge og en ny omgang med Carlo sin pastalunsj. 
Nytt naturdykk fulgte så og bekreftelsen på at kamskjell finnes her ble bekreftet med 4 
stykker som passet ypperlig som grillet aftenssnack. 
Nå bar det tilbake til senteret og etter en siste test av Carlo sitt dusj, skylle og tørkeanlegg var 
vi klare for hjemturen og drøssevis med inntrykk og helt klare på at her nede skulle vi dykke 
mer en gang. 
 
Hilsen Jon og Hallbjørg. 
 
 
 
 
 
Portør tur helgen 14 – 16 september
  
Tjøme og Nøtterøy dykkeklubb ”hiver” seg med Drammen sportsdykker klubb og 
Kongsbergs dykkeklubb tur til Portør i september.  
  
Portør ligger helt ytterst i Kragerø fjorden, og byr på noe av den fineste 
dykkenaturen i vårt "nærområde". Dykkingen foregår stort sett fra båt, og både 
Drammen og Kongsberg har med båt. Det er kort kjøring ut til dykkestedene og 
dybdene er fra 0 til 30m, ettersom hva man ønsker. Terrenget er variert med 
kløfter og steiner. De beste stedene er helt ytterst mot havet (som vanlig) og 
ikke dykkbare hvis det er dårlig vær, men det finnes også en del brukbare 
innaskjærs steder. Det er også mange bra steder for fridykking. Denne turen 
egner seg godt for familier. 
 
TNDK har holdt av to hytter med totalt 13 sengeplasser. De andre klubbene har 
bestilt egne hytter. Hyttene har en enkel standard, men med dusj.  
 
Luftfylling foregår fra Drammens bærebare kompressor. 
Prisen for overnatting er 140 pr døgn pr pers og 80 kr pr døgn for barn. 
Erfaringsmessig så kommer det vanligvis på rundt 600,- pr. dykker for helga. 
Inkludert hytte, luft og båt. 
  
  
Bindende påmelding til Hallbjørg Indgaard på telefon 90 79 02 52 innen 15 
august. 
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Så var det tid for slipping igjen. 
 
 Alle hadde sett fram til dette i lange tider, og Jon hadde bestillt tid et halvt år i forveien. 
Likevel greidde folka på Loggen å surre det til. Da dagen opprant, og Jon i de tidlige 
morgentimer syklet forbi på vei til jobben, konstaterte han at det allerede var en båt på slippen 
og at den var i en såpass begredelig tilstand at den umulig kunne komme på vannet i løpet av 
dagen. Etter en telefon ble det klart  at det hadde oppstått en feil i Loggens bookingsystem 
(det er oppi hue til han som kjører slippvogna !), slik at vi ikke kunne komme på før en uke 
seinere. Det skulle vise seg at det var flere gjenstridigheter, for da fortøyningene ble kastet 
ved avgang fra Kjøpmannskjær, stoppet den gamle Marna motoren. Det måtte til både nye 
batterier, lufting og trusler om taubåt før den ville starte igjen, og da var vi kommet et par 
timer etter skjema. 
 
 

 

  Turen innover gikk greit, og 
etter en drøy times kjøring var 
vi inne ved Loggen.  Båten 
ble trukket på land etter vanlig
prosedyre,  og vi kunne ta fatt 
på reingjøring av skroget. Det 
var viktig å bli ferdig med det 
samme kveld, så skroget fikk 
muligheter til å tørke mest 
mulig. Ferdige ble vi - selv 
om det var godt over midnatt 
før vi ga oss.  
                                                             
     MS Steinbiten før slipping. 

 
 

 

                  

På fredag var det pussing,sparklig og 
diverse lappearbeider som stod for tur.  
Se bare hvor fin propellen ble etter at 
den hadde smakt på Jons drillbørste !     
 

 
På lørdag var det nydelig vær, og bortsett fra at vi måtte til
Biltema-lageret i Tønsberg var det bare idyllen. Det ble ma
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 Sandefjord etter å ha tømt 
lt blått på skutesiden, og vi rakk 



også å påføre to strøk med epoxyprimer under vannlinjen. Det er den som skal holde oss tørre 
på beina ! 
 

        
 
Her er Aarstein som sjekker propellen, og Sten som er farlig nær å søle maling på den 
nypussede propellen, men det gikk bra. 
 
 
På søndag var det meningen å påføre bunnstoff, men siden det sprutregnet, måtte vi utsette det 
til ettermiddagen. Siden det ikke var annet å ta seg til mekket vi litt på det elektriske, og vi ble 
ganske så fornøyd med resultatet se bare:  
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Ellers kom vi jo etter hvert i gang 
med stoffingen, og som nærbildet 
viser, har vi i år kamuflasjemalt 
Steinbiten på undersiden slik at vi 
kan gli umerket inn på 
jaktområdene ! 
Eller var det kanskje det at vi hadde 
en del ”skvetter” som skulle brukes 
opp ?? Uansett ble hovedfargen i år 
blå, og det skyldes at Vallø Marina 
hadde feilbestillt et større parti blå 
Hempel som vi fikk rimelig !  
                                                           

 
På mandag startet vi på noe som vi angret på at vi hadde startet på mens det pågikk, men som 
vi var fælt så fornøydde for at vi hadde startet på da vi var ferdige ! Vi kom i mål, men det 
måtte til tre manns pågangsmot, og flaks tilsvarende en  middels lottogevinst.  Steinbiten har i 
lange tider slitt med en lekkasje i pakkboksen på propellakslingen, og den skulle nå til pers. 
Det gikk greitt å få ut den gamle pakningen, men den gikk jo i stykker da vi tok den ut. En ny 
erstatningstype i samme dimensjon kunne skaffes fra importør på Skedsmokorset, da 
importøren ikke hadde sett den originale typen på minst 20 år. Likevel var dimensjonen så 
ukurant at vi i såfall måtte kjøpe 8 meter pakning, og prisen nærmet seg tre lakser, og det er 
mye for en pakning. I tillegg måtte vi ha kjørt til Skedsmokorset for å hente den. Imidlertid 
kom vi etter noen telefoner i kontakt med han som hadde montert motoren i Steinbiten, og han 
kunne fortelle at dersom vi fikk fatt i en større pakning, så kunne den flatbankes med hammer 
slik at den gikk inn. Det var visstnok en akseptert metode. Maskinforretningen i Tønsberg 
hadde en ”overligger” av denne sizen, og den fikk vi for en femtilapp – så da steg motet 
betraktelig – for tirsdag ettermiddag skulle det opp en ny båt på slippen ! Så vi banket og 
målte, og fikk den første ringen halvveis inn, men så var det stopp igjen. Det viste seg at på 
strammingen av lageret var det to bolter i messing der det ikke var gjenger igjen. Boltene så 
litt hjemmelaget ut – med tommegjenger i ene enden, og millimeter i andre enden ! Motet 
sank en smule, og vi tok en runde i byen – for å sjekke om det kunne være folk på kveldsjobb 
på steder som kunne håndtere dette. Og vi fant folk som kunne svare – men de var på fest – så 
vi fikk vente til neste dag – og igjen var det snakk om tusenlapper. ”Fattig Dykkeklubb” ble 
fullstendig overhørt. Så vi hadde litt tid til å tenke. Så kom flaksen på banen – i en gjenglemt 
aluminiumsboks innerst i en råtten kjeller fant vi tre bolter med rette dimensjonen. Riktignok 
var det snakk om tommer hele veien, men så lenge vi hadde muttere også var det i verste fall 
snakk om litt gnukking med et fil, og ca kl. 23.00 var det hele greia på plass med nye 
pakninger. 
 
Tirsdag kl. 16.30 var timen vi hadde fått for sjøsetting, og spenningen var stor – det var på det 
daværende tidspunkt uklart  hvor vellykket pakningsbyttet hadde vært. Den endelige testen 
kom da båten kom på vannet.  
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Her ser vi Jon på skuta rett før sjøsettingen. 
 
Det kom ikke en dråpe på hele turen ut til Kjøpmannskjær. Oppildnet av suksessen  fortsatte 
vi forbedringene, og neste ”sak” som hadde vært omdiskuter en 10 års tid var problemene 
med eksos på dekket i medvind. Bekjente ble kontaktet, og noen uker seinere var også eksos 
”over tak” en realitet. Se bare her ! 
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Siste krampetrekning på dugnadsånden før sommerferien var service på påhengeren til 
gummibåten. Denne eies av Drammen Dykkeklubb, og vi kan bare berolige med at girolja var 
”helt fin” – bensinfilteret er nå renset, og vi har fått inn litt fett her & der. Så da er det vel ikke 
mer å si enn vel blåst – takk for innsatsen, og at vi gleder oss til en problemfri sommer ! 
 
Kjell-Otto  
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Invitasjon til Tjømetreffet 7-9 september  
 
Tjøme og Nøtterøy dykkeklubb inviterer i god tradisjon til 
Tjømetreffet på Hvasser helgen 7 – 9 september. 
 
Treffet er for dykkere og ikke dykkere. Vi har leid hytter på 
Hvasser motell og har dykkebåtene liggende på brygga ca 100 
meter nedenfor. Vi tilbyr praktfulle dykkeforhold, god sikkerhet, 
luftfylling og innkvartering i hytter for 5- 6 personer. 
 

 
 
 
 
For å dykke med oss krever vi godkjent dykkebevis. 
 
Det koster 1200,- å delta for dykkere og halv pris for ikke 
dykkere. 
 
Vi tilbyr: 

• Overnatting fra fredag til søndag 
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• Luftfylling (ta med fulle flasker når du kommer) 
• Nattdykk fredag 
• 2 dykk lørdag 
• 2 dykk søndag 
• Felles rekebord på lørdag  

 
 

 
 
 
Vi starter treffet med innkvartering i hytter og felles grilling på 
fredagskvelden (ta med egen grillmat) 
 
Spørsmål kan rettes til hallbjorg.indgaard@piv.no eller telefon 
907 90 252 
 
Vi har satt tak 26 påmeldte, så det er første mann til mølla. 
Bindene påmelding til tndkpost@gmail.com eller link på dykkesiden 
innen 10 august. Du føres på påmeldingslisten når du har betalt  
Kontonr 2560 20 05995 
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Bak Maska:   Geir Hallert  
 

     
1.  Hvordan oppsto din dykkerinteresse og når begynte du å dykke?  
-Har hatt tanker om dykking i flere år, men det ble aktuelt først da jeg bodde i Nederland for 7 
år siden. Det var en dykkeklubb tilknyttet arbeidsstedet og forholdene lå godt til rette. Ble 
utdannet på første (Club Diver) og andre nivå (Sports Diver) innen British Sub Aqua Club 
(BSAC).  

  
     

2. Hva er det beste ved dykkeaktiviteten ? 
-Det er for det første mye bedre å dykke i Vestfold enn i innsjøer i innlandet i Nederland. Jeg 
fikk mange dykk med Buddy Line og dårlig sikt der nede. Jeg liker kombinasjonen; en 
hyggelig båttur med Steinbiten i godt vær med grilling og hygge og to dykk på en dag. En hel 
dag ute på sjøen. Dykkingen krever fokus og konsentrasjon og det gir total avkobling fra alt 
annet, det synes jeg er fint. Jeg dykker foreløpig med våtdrakt og holder meg til vår sommer 
og høst. Om vinteren er det andre ting som gjelder for meg.  
  

      
3. Fortell litt om din beste dykkeopplevelse. 
- Det beste er nok et nattdykk utenfor Napoli. Krystallklart vann. Så ned på bunnen, ca 25 
meter, mens vi lå på overflaten. Vi var ca 10 dykkere, alle med gode lykter og light stick 
festet til flaska. Flott å se nesten alle de andre svømme rundt med med lys stort sett under hele 
dykket. Mye fisk og annet liv. En på gruppa fant en gullklokke og en pengepung under 
dykket. Innholdet var noe hvitt pulver og et beløp tilsvarende ca 500 kroner, noe som rakk til 
øl for alle etterpå.  
 

  
4.   Har du noen direkte negative opplevelser i så måte? 
- Både jeg og buddy fikk vertigo under et dykk i en innsjø i Nederland. Sikten var ikke god  
og vi feilnavigerte slik at vi kom på for dypt vann. Klarte ikke å følge bunnen lenger og mistet  
kontroll på hva som var opp og ned. Mistet kontroll på buoyancy og hadde hurtige opp- og  
nedstigninger i det grumsete vannet ganske lenge før vi gjenvant kontrollen og kom til  
overflaten. Skremmende opplevelse men det endte godt.  
 
5.     Hvordan stiller familien din seg til at du driver med dykking ? 
- Det er godtatt, men verken kone eller barn er særlig interessert. Greit for meg! Skal ikke ha  
med partner på alt heller. For å dykke bør du ha genuin interesse. Leste en gang at det har  
vært flere ulykker med partnere som er blitt med på dykking under et visst press kanskje uten  
å ha sin egen indre motivasjon.  
 
 
6.     Hva betyr det å tilhøre en dykkeklubb og hvor lenge har du vært  

medlem av TNDK ? 
- Jeg synes det er viktig å være medlem av en klubb. Aktivitene er godt organisert og klubben  
har internkontroll. Det medfører økt sikkerhet når dykking foregår i ordnede former. Alltid  
noen meget erfarne dykkere som deltar og sjansen for å hjelp hvis noe skulle gå galt er større 
enn om en dykker kun et buddypar.  Meldte meg inn i mai i år, men jeg har vært medlem også  
for et par år siden. Ble for første gang medlem i 2002.  
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7.   Hva gjør du i forhold til sikkerhet ? 
- Siden jeg har et langt opphold om vinteren forbereder jeg meg godt før jeg starter opp  
dykkingen i mai. Repeterer litt teori og tar fram og gjør meg kjent med utstyret (se bilde for  
årets tørrtrening). Jeg liker å gjøre en skikkelig buddy sjekk og holde meg til planen under  
dykket. Ser sjelden noen grunn til å gå dypere enn 20m. Prøver å holde meg i tilfredsstillende 
fysisk form.  

  
8.     Har du planer om videre kurs / utdanning innen sportsdykking ? 
- Tok PADI Rescue Diver kurs hos HYDRA nå i juni.  Flinke instruktører og kurset var  
veldig godt lagt opp. Bortsett fra noe dårlig sikt var forholdene borte i Drøbak veldig bra. Vi  
ble konfrontert med mange forskjellige rescue scenario og både elever og markører fikk kjørt  
seg skikkelig. Det var et krevende, slitsomt og lærerikt kurs som absolutt anbefales. Har 
foreløpig ikke andre planer for videre utdanning. 
 
 

 
      Geir sjekker utstyret før sesongstart. 
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Turer med Steinbiten 2. halvår 2007 
 
 
Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader 
August:     
Sønd  5 aug Tur m/ Steinbiten Dag tbc  
Sønd 12 aug Tur m/ Steinbiten Aarstein Magne  
Sønd 19 aug Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto tbc  
Sønd 26 aug Tur m/ Steinbiten Per Arne Sten  
September:     
Sønd  2 sept Tur m/ Steinbiten Jon tbc  
7 – 9 sept Tjømetreffet   Tjømetreffet 
Lørd 15 sept Tur m/ Steinbiten Aarstein  (bestilt plasser – 

dykkere fra Oslo 
Sønd 16 sept Tur m/Steinbiten Kjell-Otto Magne  
21 – 23 sept NM i 

undervannnsfoto? 
  NM i 

undervannsfoto? 
Sønd 30 sept Tur m/ Steinbiten Jon tbc  
Oktober:     
Sønd  7 okt Tur m/ Steinbiten Dag Sten  
Sønd 14 okt Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto tbc  
Sønd 21 okt Tur m/ Steinbiten Per Arne Magne  
Sønd 28 okt Tur m/ Steinbiten Aarstein tbc  
November:     
Sønd  4 nov Tur m/ Steinbiten Dag Sten  
Sønd 18 nov Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto tbc  
Desember:     
Sønd  2 des Tur m/ Steinbiten Jon Magne  
Sønd 16 des Tur m/ Steinbiten Aarstein tbc  
2 juledag Tur m/ Steinbiten Dag tbc Juletorsk dykk 
 
 
  tbc: to be confirmed 
 
 
Båtfører Steinbiten Tlf Mobil  
Jon Bruu  33 38 61 88 906 46 819  
Dag Deberitz  33 17 92 69 922 35 777  
Aarstein Vigulf   997 21 547  
Kjell Otto Hermansen 33 32 99 63 481 60 661  
Per Arne Kristiansen 33 32 36 99 971 77 725  
   
Dykkeledere  Tlf Mobil  
Magne Kr. Bertelsen 33 36 20 80 992 14 115  
Sten Rune Pedersen 33 38 06 97 920 6 0029  
 
Turene med M/S Steinbiten er åpen for alle. 
Avgang fra Kjøpmannskjær kl. 10.00 på tur dagen om ikke noe annet er annonsert. 
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Priser:  (Vanligvis 2 dykk) 
 -         Ikke medlemmer kr. 200.- pr. tur. 
 -         Medlemmer kr. 100.- pr. tur 
 -         Ikke dykkende gratis så lenge det er plass. 
 
Meld deg på til båtfører senest kl. 18.00 dagen før oppsatt tur. 
Velkommen på tur med Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb! 
 
 
 

 
 
Vi har kun satt opp 2 turer i juli grunnet ferieavvikling og mangel av båtførere: 
 

1. juli:   Båtfører Aarstein 
8. juli:   Båtfører Kjell-Otto 
 
Vi oppfordrer medlemmene til sikker dykking i sommer! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Synes du dykkerutstyret ditt er litt kjedelig kan du jo freshe det opp litt: 
 
Hva med en glorete drakt: 
 

                                

 

 
 

 1
Eller en spesiell flaske:
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Flere tips finner du bl.a. her: 
 
http://www.dykkesiden.com/forum/index.php?topic=24057.0;all 

 

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