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    - et organ om TNDK for TNDK! 
 

I denne utgave kan du lese om følgende: 
 
• Tjømetreffen 2007 
• Dykkelederkurs 
• Spareordning 
• Skandinavisk nattdykk 
• Dynamittdykking i Asia 
• m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kjære leser! 
 
Regner med at du sikkert har fått deg en del dykk i sommer, kanskje på nye og spennende steder. 
Les mer om dykking på Filippinene i denne utgaven. 
Les mer om dykkelederkus, sikkerhetsøvelse, medlemsmøte reise 2008, spareordning m.m. i 
denne Blekka. 
Det skal igjen arrangeres felles skandinavisk nattdykk, torsdag 6.desember. 
Husk om at det er mulig å få testet formen i svømmehallen i Tbg. på fredager mellom kl. 2000 og 
2130. Denne tiden disponerer vi sammen med Færder DK og Vestfold DK. 
 
Minner om at dersom du har lyst å kjøre båt så er vi stadig på jakt etter nye båtførere. 
Kontakt leder Sten Rune eller båtansvarlig Kjell-Otto. 
 
Se klubbens websider: www.lokalsport.com/tndk   
-som oppdateres stadig. 
   
 
 
 
 
 
 
 
Aarstein 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    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 websiden vår: http://www.lokalsport.com/tndk/ 

 
Frist for stoff til neste Blekke i 2007: 16. des   
Utgivelse av neste Blekke:           uke 51    
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 !  
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  Lederens Hjørne! 
 
Sommeren er unektelig over for denne gangen og en noe mer skarp høstluft kommer sigende.  
Det betyr det alle dykkevenner at vi kan få noen flotte høstdager med god sikt i vannet.  
Følgelig er det ingen grunn til ikke å hive seg med på våre dykketurer også utover høsten. 
 
Selv om det har vært sommer og en noe mer stille periode for turer med Steinbiten så har det 
vært aktivitet i klubben.  Årets Tjømetreffen har vært planlagt og gjennomført med en flott og 
fin dykkegjeng.  Igjen må jeg sende en takk til Hallbjørg for planlegging og tilrettelegging 
samt til Kåre for også i år stille opp som den ukronede luftfyllesjefen.  En takk også til 
gjengen som jobbet på Hvasser og ikke minst til alle gjestene – dere er en KJEMPEFLOTT 
dykkegjeng. 
 
Vi har også brukt en del krefter på planlegging av årets NM i UV foto som dessverre måtte 
avlyses på grunn av for få deltagere.  Vi får bare håpe at Norges Dykkeforbund (NDF) får ut 
fingeren noe tidligere neste år slik at neste års arrangør, NDF og deltagerne får bedre tid til å 
gjøre nødvendige forberedelser. 
 
Heldigvis har vi ikke hatt noen ulykker eller hendelser men vi fikk vel alle en liten 
påminnelse under årets Tjømetreffen når vi hørte at losbåten måtte ut og lete etter drivende 
dykkere ved Færder.  Sikkerheten må være på topp og derfor blir det nå i høst arrangert 
DYKKELEDER kurs i Larvik helgen 12 til 14 oktober.  Kurset vil være GRATIS for de som 
ønsker å være med. 
 
Turlista for resten av året ligger på hjemmesiden så bare ta kontakt med oppført båtfører for å 
bli med på tur.  Det blir også ett medlemsmøte senere i år hvor vi begynner å tenke på neste 
års langtur.  Bare begynn og sett av penger folkens – halv skatt i desember! 
 
Håper å se mange av dere på Steinbiten utover høsten! 
 
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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Tjømetreffen 2007 
 
 
Årets Tjømetreffen gikk av stabelen helga 7 til 9 september med en kjempefin gjeng som var 
innstilt på dykking, juging, skryting og ellers alt som hører ett dykketreff til.  Jeg tror pinadø vi 
fikk det meste av det. 
 
Etter at folket hadde installert seg i sine respektive hytter var det klart for fredagens nattdykk.  
Jon tok med seg en gjeng og reiste til Matkollen mens Sten Rune tok med seg tre stykker og 
reiste til Kringlene. 
 

 

 
 
 
 

Nattfolket tilbake etter fredagens dykk. 
 
Lørdag morgen var det ”opp og hoppa” for båten lå klar til avg
utover på dagen så vi tok ingen sjanser med å reise langt ut i fj
hvor vi har anledning til å kjøre dykkere til flere forskjellige st
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Det var en meget 
fornøyd gjeng som 
kom tilbake etter 
kveldens tur i 
vannet.  Noen ble til 
og med så fornøyd 
med seg selv når de 
fant frem til dreggen 
igjen at det var en 
fryd, selv om Jon 
hadde flytta båten og
dreggen til der de 
kom opp igjen. 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

ang kl. 10.00.  Litt vind var meldt 
orden.  Valget falt på St. Fjærskjær 
eder. 



 

 

Gummi og Gyda fikk kjørt seg 
med å droppe dykkere rundt 
omkring i området.  Det ble 
dykket på og rundt Fjærskjær som 
kanskje er det beste stedet i 
området.   

Steinbiten på veg ut mot St. Fjærskjær og en gjeng forventningsfulle dykkere. 
 
 
 

 
 

Sjefen på taket for å ha full oversikt over hordene.    Regnbuen dukket også fram. 
 
 
 
 
 
 

Utover dagen kom det en noe kraftig vind fra nord som gjorde at vi måtte finne 
andre dykkesteder enn Fjærskjær og det ble dykket på sør siden av Bustein og 
ved Melleskjær. 
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Som alltid med turer med 
Steinbiten må grillen frem 
mellom dykka.  Vi må jo ha 
noe påfyll av krefter etter 
store anstrengelser under 
havets overflate. 
 
Det går mye i pølser folkens, 
kanskje vi skulle prøve å 
utvide repertoaret noe? 

 
 
 
 
 

                            
 

Etter dagens dykk ble det å skryte av bilder og 
Søndagen så lovende ut og vi ville lenger ut i fj
eller Kløvningen så tok Jon gummien og forsva
minutter hører vi han over radioen og han meld
startet Steinbiten og vi stevnet utover mot Kløv
 

 

 
 
 
Tekst og foto: Sten Rune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

video før kveldens rekebord ble inntatt. 
orden.  Etter litt rådslagning om Færder, Gloskjær 
nt for å gjøre litt rekognosering.  Etter noen 
er om flotte forhold utover i fjorden.  Aarstein 
ningen. 

 
 Med Kløvningen som utgangspunkt 
6

 
 
 
 
 
 
 
 

Etter en kjempe dag på sjøen bar det 
innover til Hvasser igjen for 
opprydding i hytter, samling av utstyr 
og avskjed. Da er det bare å vente på 
Tjømetreffen 2008. 

fikk alle sammen noen kjempedykk, 
enten ut fra bukta der vi lå med 
Steinbiten eller ved Gloskjær. 
 
Noen fikk også ett dykk på stakan litt 
lengre ut i fjorden mens andre igjen 
tok seg en runde rundt nærmeste øy 
hvor krabbene står i hopetall. 



 
DYKKERLEDERKURS HØSTEN 2007 
 
Klubbene i Vestfold trenger flere dykkeledere til klubbaktivitetene som foregår.  I den 
forbindelsen arrangeres det ett Dykkelederkurs i oktober. 
 
 TNDK håper det er noen fra klubben som kunne tenke seg ett slikt kurs.  Kurset er gratis for den 
som deltar mot at man stiller opp som Dykkeleder på enkelte av våre turer. 
 
Kursinformasjon 
Arrangør: Sande Dykkerklubb 
Instruktør: Jan Kirkemyr 
Kurssted: Lokalene til Larvik Dykkerklubb med tilhørende skjærgård. 
Tidspunkt: 12 – 14 Oktober 2007. 
Oppmøte: Larvik Dykkerklubbs lokaler på Gon, Fredag 12 oktober kl 17.00 
 
 
Ta kontakt med meg dersom du kunne tenke deg å delta.  Jeg kan love at kurset er givende og 
utviklende. 
 
Sten Rune Pedersen 
Mobil 920 60 029 
 
 
 

                               
 
 

Sikkerhetsøvelse 
 
Søndag 4. november reiser vi ut med Steinbiten og foretar en sikkerhetsøvelse. 
Jon vil gi en innføring i Hjerte-Lunge-Redning, og ha med seg noen øvelsedukker å trene på. 
Bli med og få en oppfriskning i sikkerhet og redning. Se turlista. 
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TNDK INVITERER TIL MEDLEMSMØTE  
Dato:20. november 
Kl. 19:00 på Peppes Pizza, Tønsberg 
 
Tema for møtet: REISE 2008 
 
Nå er det snart 2008 og det er på tide å bestemme hvor og når vi skal 
reise på dykketur. Vi må også bestemme hvor lenge vi skal være borte. 
 
Det vil bli presentert noen ulike alternativer fra styret, men det er lov 
å komme med egne forslag ☺ 
 
Vi ses!! 

                               
 
 

TNDK åpner for sparing til R2008 (Reise 2008, 
prosjektnavn) 
 
For å gjøre det enklest mulig så oppfordrer TNDK medlemmene å legge inn et trekk i nettbank. 
Snakk med banken din hvis du er usikker, på hvordan det gjøres. 
 
VIKTIG!  VIKTIG! 
Betalingen MÅ merkes med: 
navn, sparing R2008 
Konto nr. for sparing: 1638.13.55628 
 
mvh 
Kasserer TNDK 
Svein Roar Lie 
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Skandinavisk nattdykk 2007 
Dato: torsdag 6. desember 
Kl. 1930.  Vi går i vannet kl. 2000 
Sted: Svelvikstranda,Tjøme. 
 
Det skal etter planen arrangeres felles nattdykk over hele Skandinavia i år 
igjen. 
TNDK er lokal arrangør på Tjøme. 
 
Møt opp med nyladet lykt og tørrdrakt og få deg et friskt dykk i natten. 
Det serveres gløgg og noe å bite i. 
 
 

 
Leder og nestleder på Svelvikstranda under nattdykket i 2005. 
 
NB: 

Ingen værforbehold, men deltakerforbehold. 
Min. 4 påmeldte. 
 
Påmelding til Aarstein, tlf. 997 21547, innen onsdag 5.desember. 
Hendelsen blir også annonsert på websiden og dykkesiden. 
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Begge klubbkompressorene er nå montert på Loggen 

Og begge pressene kan kjøres på likt.  

På bildet er bare en fylleslange til den underste pressa montert. Dette for å få opp      
sikringsskapet men det er bare å sette på denne slangen når du trenger begge stussene. 

PS: årets luftprøver ble SELVFØLGELIG godkjent. 

Husk å sette deg inn i kompressorinstruksene som henger ved pressene. 

 

 

 
 
 
 
Tekst og foto: Jon, kompressoransvarlig. 
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Tur til Filippinene i juli 
 
Reiste på tur med en ikke-dykkende kamerat og familien hans hvor kona er fra Cebu City på øya 
Cebu i landsdelen Visayas som ligger omtrent midt i Filipinene. Se kart. 
 

V

 
Filippinene består av over 7000 øyer og er kjen
dykking på meg.  
Besøkte Visaya Divers som ligger sør på Panan
Cebu. 
Første dykket var ved Rhonda Bay, nord for W
Her var vi 5 stk. som dykket og 3 stk. så faktisk
Jeg og guiden klarte faktisk å gå glipp av den. S
Jeg spurte spesielt guiden om han trodde det vil
hvalhai like før vi hoppet i sjøen....... Svært lite
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Ø

 

nge bra dykkesteder og det ble noe 

each i Moalboal som ligger vest på øya 

ch. 
lhai med lengde på 6-7 meter. 
m uflaks !!! 
 noe sjans for å se  
varte han…. 

 



Illustrasjonsbilde Hvalhai 
 
Hvalhaien er verdens største fisk, og kalles også den vennlige kjempen. Til tross for at den er en 
hai er den nemlig helt harmløs og spiser kun bitte små plankton og småfisk. 
 
2. dykket var på østsiden av Pescador Island, 20 min. båttur fra senteret. Et meget bra sted med 
utrolig mye fisk og nakensnegler. Stedet er kjent for nakensneglene spanish dancer og reefsharks. 
Så ikke haien da.... 
 

 
Illustrasjonsbilde. Spanish dancer 
 
Fikk så noe trøbbel med ørene og ØNH-spesialist konstaterte ørebetennelse og jeg måtte avstå fra 
dykking og bading i ei uke og tygge piller, dessverre. Like greit at jeg ikke hadde bestilt ei uke 
med dykking da…. 
Fikk en dykkedag med 2 dykk på det fredete revet ved Hilatangan Island utenfor Mactan, øst for 
Cebu City. Ble en litt tilfeldig tur med båt bare for meg og egen guide og hjelpere, samt resten av 
reisefølget. Båtene de bruker der nede kalles ”bangka” og har utriggere av bambus og ligner 
derved trimaraner. 
Her fikk en også oppleve at de ikke bare fisker med agn der nede. Midt under 
2. dykket smalt det kraftig og det var visst dynamitt noen hundre meter unna……. 
Mye fisk, ingen stooore. Glupske var de også da guiden dro fram boller for foring på dypet... 
Lysten var STOR til å dra til enda mer eksotiske Apo Island lenger vest men reisefølget hadde 
andre planer.......   Det får bli neste gang kanskje. 
Hadde visst vært et jordskjelv ved byen Dumagete rett ved også når vi var der. 
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Undertegnede på bangkaen etter dykk ved Pescador Island, Moalboal, Cebu. 
 
Etter å ha druknet kameraet mitt på turen til Kristiansand i april hadde jeg ikke klart å bestemme 
meg for nytt kamera før ei uke før avreise. Fikk da ikke tak i UV-hus før turen og dermed ingen 
egne UV-bilder….. 
 
Fikk en fin tur til øya Bohol som ligger sør for Cebu med std. turistruta og overnatting på 
Dumaluan Beach Resort på Panglao Island. Dobbeltbooking gjorde imidlertid at neste natt måtte 
bli et annet sted så vi valgte Bohol Tropics Resort i byen Tagbilaran. De hadde også greit 
dykkesenter for den som kunne dykke. ( Jeg hadde ørebetennelse og kunne ikke ha hodet under 
vann). Bohol er kjent for Chocolate Hills, over 1300 små åser med gress på som er  mellom 50 
og 60 meter høye og som ligger i et begrenset område midt på øya. Gresset på disse blir brunt i 
den tørre årstiden ( jan – mai) og de har derav fått navnet sitt.  Videre besøkte vi  verdens minste 
og utrydningstruede ape, Tarsier,  en dyrehage med bl.a. en enorm pytonslange, samt båttur og 
lunsj på Lombook River. Her  ble vi underholdt av barn som sang fra en flåte. Var også i ei 
underjordisk vannfylt grotte ( Hindanagan Cave) med stalagmitter og flaggermus og hvor det 
gikk an å bade. Var visst en del skumle parasitter i vannet der da så det fristet ikke…..  
 
Besøkte også en annen turistspot: Kawasan Falls utenfor Moalboal. Dette er 2 fosser fra innsjøer. 
Her kan du bli med på flåtetur og virkelig kjenne trykket fra vannet og hoppe i fossen fra 13 
meters høyde. 
 

 
Undertegnede ved Kawasan Falls, Cebu 
 
Ellers ble det mest storby, mye taxikjøring, tråkking i enorme kjøpesentere og karaoke. Bodde 
midt i karaokestrøket i Cebu City. 
Filipinerne elsker karaoke, seint som tidlig. Siste karaokemaskiner stoppet ikke før hanene gol 
om morgenen. 
Temperaturen i lufta lå på 28-30 grader, høy luftfuktighet og 28 grader i sjøen. Korte, heftige  
regnskyll på enkelte kvelder. 
Prisnivået er naturligvis en god del lavere enn i Norge, særlig på mat, drikke og klær. 
En gjennomsnittslønn ligger på ca. 300 peso om dagen. For tiden er 100 PHP=NOK 13,- 
Filippinene kan vel sammenlignes med Thailand, men infrastrukturen er noe dårligere på 
Filippinene.  Filippinene er mye påvirket av spansk og amerikansk kultur. Filippinerne er et 
smilende folkeslag med mye humor og selvironi. De setter frihet høyere enn materiell velstand 
og stiller ikke høye krav. Familien og religionen er det viktigste i livet deres. 
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Krigeren Lapu-Lapu som nedkjempet Fernando Magellan i 1521på Mactan ved Cebu. 
 
Fakta: Filippinene  
 
Tidsforskjell   + 7 timer ( +6 ved sommertid) 
Elektrisitet  220V (USA plugg)  
Religion  83% katolikker  
Språk  Engelsk og opp til 70 ulike filippinske språk og dialekter.  
Folketall: ca. 88 mill. (2006)  
Valuta Filippinsk peso 100PHP=Nok 13,- 
Eksport Verdens største produsent av kokosnøtter, 3.største av bananer. 
Pass/visum  Ikke påkrevd  
Klima  Tropisk / subtropisk. 
Tørr sesong   Mars – mai, ellers brukbart hele året i Visaya området. Dette området er mer 
skjermet enn Luzon/ Manilla-området som ofte har monsuner og flom i den fuktige sesongen, 
Juni - oktober. 
Kilde: lonely planet 

   

Tekst og foto: Aarstein 

Filippinsk taxi: Tricycle.  Her fra Moalboal, Cebu. 
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VELKOMMEN til våre nye medlemmer 
 
Juli 2007 
Helene Winsnes, Oslo 
Petter J. Grødem. Duken 
Per Stian M. Larsen, Oslo 
 
August 2007 
Merete Hellenes, Sandefjord 
Jonny Rivedal, Sandefjord 
Jan Richard Becke, Kongsberg 
Per B. Lindseth, , Kongsberg 
Torgeir Bakken, Porsgrunn 
Trond Reierth, Drammen 
Anders Blix  
Elisabeth Edvartsen 
 
Svein Roar Lie, Kasserer TNDK 
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