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    - et organ om TNDK for TNDK! 
 

I denne utgaven av Blekka kan du lese om 
følgende: 
  
• Rydding i Hummerreservatet 
• Nye dykkeledere 
• Nordisk nattdykk 2007 
• Bak Maska 
• Norsk mester i UV-foto 
• Reise 2008 
• Turliste 
• m.m. 

 
 
 



  Lederens Hjørne! 
 
Da er det på tide å gi ut årets siste Blekka og gjøre seg noen refleksjoner over hva vi som 
klubb har fått gjort i perioden som har gått siden forrige Blekka.  Vi har fått to nye 
Dykkeledere i klubben, Trude Viola Antonsen og Sten Børre Tansø.  Det er kjempeflott 
for vi trenger både flere dykkeledere og båtførere. 
 
Nordisk nattdykk har også blitt arrangert i perioden.  Totalt var det over 1800 dykkere i 
hele Skandinavia som var med på dette arrangementet. Ikke alle var på Svelvikstranda 
men vi var da noen der også.  Mulig vi neste år kan doble antallet? 
 
Rydding i hummerreservatet ved Bolærne var også en aktivitet som vi har vært med på i 
perioden.  Ett flott tiltak som med fordel kan repeteres da det sannsynligvis ligger mer 
redskap på bunnen og blindfisker.  En stor takk til alle som var med men spesielt til Kjell- 
Otto som dro dette gjennom for oss.  
 
Vi har også  avholdt medlemsmøte hvor tema var ”Reisemål 2008”.  Det ble bestemt 
Egypt også for 2008 og en reisekomite ble nedsatt.  Denne vil legge frem mer detaljer for 
turen på årsmøte i februar 2008. 
 
Det ser ut som om tiden vi går i møte tradisjonelt er litt roligere mht dykking, selv om de 
ivrigste ikke går av veien for å dykke i blåst og kuldegrader.  Uansett så kan det være på 
sin plass å tenke litt på utstyret og sørge for at det kanskje får den nødvendige servicen. 
 
Steinbiten vil selvfølgelig gå søndager iht. turlista og det er bare å gjøre klart til 2. dags 
juledykk for å hente opp torsken etter mye ribbe og pinnekjøtt. 
 
Tilslutt vil jeg ønske dere alle en RIKTIG GOD JUL og GODT NYTT ÅR og så håper jeg 
å få se mange av dere på dykketurene våre utover vinteren. 
 
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! 
 
Denne Blekka skal gi deg den siste informasjonen som er aktuell for deg som medlem. 
Ny turliste for 1. halvår 2008 er klar. 
Bli mer kjent med en fersk dykker fra Sandefjord i ”Bak Maska” denne gangen. 
TNDK har fått en norsk mester i UV-foto. 
Les gode  råd om hvordan du best kan vaske og oppbevare tørrdrakten din. 
Noen nyheter fra NDF er også med.  
NB!  Husk svømmehalltreningen fredager kl. 1930 til 2100 sammen med Færder DK og 
Vestfold DK. Gratis for medlemmer! 
 
 
 
 
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 

 
Blir publisert på websiden vår:  http://www.lokalsport.com/tndk

 
Frist for stoff til neste Blekke i 2008: 09. mars   
Utgivelse av neste Blekke:    uke 11 
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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To nye Dykkeledere! 

 
Etter ett flott initiativ fra Sande Dykkeklubb ble det i regi av Vestfold Dykkekrets arrangert 
Dykkelederkurs i Larvik helgen 12 til 14 oktober.  Fra Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb var vi 
så heldige at to medlemmer ville være med.  TNDK sponser deltageravgiften for de som vil ta 
Dykkeleder utdanning mot at de er villige til i ettertid å stille opp som Dykkeledere på våre 
søndagsturer. 
 
 

 

Etter en hektisk helg med teori og praktiske 
prøver i vannet ble Trude Viola Antonsen 
og Sten Børre Tansø nye Dykkeledere i 
klubben vår.  
 

Sten Børre 
 
Begge har fått prøvd seg som 
Dykkeledere på våre klubbturer og 
vil bli å se også på turer i 2008. 
 
TNDK håper å få mye glede av de 
nye dykkelederne og dersom det er 
andre der ute som også kunne tenke 
seg å bidra til sikker dykking i 
klubben ved å ta dykkeleder 
utdanning så ta bare kontakt. 
 
Sten Rune 

  
 Trude 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



 

Rydding i Hummer-reservatet ved Bolærne 
 
Søndag 11.november arrangerte Tjøme og Nøtterøy Dykkerklubb sammen med Småfisker’n 
en ryddedag i hummer-reservatet ved Bolærne. 
 
Havforskingsinstituttet har opprettet det viste området som fredningsområde. 
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Mål for etablering og oppfølging av marine 
verneområder  
Etableringen av marine verneområder på norskekysten 
av strengeste kategori, altså marine reservater, har 
klare mål. Disse er: 
  
Mål 1: Kartlegge om bevaringen øker aktuelle 
bestander innenfor områdene, og bidrar til økt 
rekruttering utenfor. 
Mål 2: Vise at marine verneområder er et reelt 
forvaltningsverktøy i relasjon til 
biomangfoldperspektivet, habitatsvern, artsvern osv. 
Mål 3: Vise biologisk ønskede effekter av marine 
verneområder (biomasseøkning, økt gytepotensial, spill-
over- effekt, nettotransport av larver /juvenile, 
biodiversitetsmål). 
Mål 4: Generere kunnskap om hvordan man skaper 
forståelse og legitimitet for marine verneområder som 
forvaltningsverktøy blant interessenter som berøres. 
Mål 5: Kartlegge hvordan kystfiskere og andre berøres 
når det opprettes marine verneområder 

 
Det var tilsammen 14 dykkere som deltok i aksjonen, og i tillegg til dykkere fra Tjøme og 
Nøtterøy dykkerklubb deltok det dykkere fra Kongsberg Dykkeklubb, Færder Dykkeklubb 
og Horten Undervannsklubb. I tillegg til dykkerne deltok to båter fra Småfisker’n, og sist men 
ikke minst kystvaktskipet Nornen.  
 

                         
                         Her ser vi Nornen ved kai på Bolærne. (Foto: Dag Deberitz)



Hensikten med aksjonen var altså å  rydde det fangstfredede sjøområdet ved Bolærne for 
fiskeredskap som står og fisker "blindt". Det er kjent at det står mye ulovlige ruser og garn i 
området. Området er stort, så vi rakk ikke å gå over hele området, men vi tok for oss 
områdene der det var mest sannsynlig å finne redskap. Dykkerne ble inndelt i høvelige 
grupper, og så gikk vi i gang med søkene. 
 

  
Her ser vi Per Arne som er i ferd med å klargjøre ”forlatt bruk” til oppheising (Foto:Jon 
Bruu) 
 
Ryddingen ble utført ved at dykkerne sendte opp en deko-bøye ved funn, og  en gummibåt-
fører festet så et opphalingstau til bøya som ble halt ned av dykkeren og festet til redskapen. 
Gummibåtfører merket tauet med en fender, og så kom småfisker’n karene med sine 
kraftblokker og trakk utstyret opp. Det funket, men vi kunne nok hatt enda en gummibåt, for 
Svein Roar hadde hendene fulle stort sett hele tiden. 
 
Den totale fangsten ble noe over 30 opphal med ymse gammelt utstyr som ble kjørt på 
fyllinga.  

                   
Her ser vi noe av fangsten som medlemmene av Småfiskeren kjørte bort. (Foto:Kjell-Otto 
Hermansen) 
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Vi fant også et fint bilde av Steinbiten på Færder’s hjemmeside. Se på flaggene – 
midt på dagen var det en del vind.( Foto: Eskil Bjørnø) 

 
 
 
 

                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Etter ytterligere dykkerøkter var det på 
tide å avslutte, og en sliten – men 
fornøyd dykkeleder på Steinbiten kunne 
konstatere at aksjonen var en suksess. 
(Foto: Svein Roar Lie) 
 

 
 
Hilsen Kjell-Otto 
Båtfører / koordinator 
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Bak Maska:   Merete Hellenes  
 

     
1. Hvordan oppsto din dykkerinteresse og når begynte du å dykke?  

-Har egentlig alltid hatt lyst å dykke, men der jeg kommer fra på 
Vestlandet er det ikke akkurat det helt store tilbudet når det gjelder 
dykking. Da jeg flyttet til Sandefjord, og sammen med en som drev litt 
med dykking, tenkte jeg at nå var det kanskje på tide. Men årene gikk 
og det ble ikke noe av. De siste årene har jeg jobbet sammen med Jon 
Bruu, og det var vel egentlig han som fikk meg til å gjøre alvor av 
det. Var jo heldig som fikk gavekort på dykkerkurs til jul i fjor av 
han jeg bodde sammen med. Mitt første dykk tok jeg 23. juni i år. 

 
  
     

2. Hva er det beste ved dykkeaktiviteten ? 
- Når jeg dykker kobler jeg helt av etter en hektisk uke på jobben. Deilig å 
kunne være vektløs og bare kose seg i undervannsverdenen. I tillegg er 
det jo de fine turene med Steinbiten, uansett vær og vind! Kose seg en 
hel dag på sjøen. 

      
3. Fortell litt om din beste dykkeopplevelse. 
-Har vel egentlig bare hatt fine dykkeopplevelser. Ikke noe som skiller 
seg spesielt ut. Hadde et fint nattdykk på Verdens Ende med Jon og 
Sten Børre i begynnelsen av oktober. Var ganske god sikt den kvelden 
og masse liv under vann. 
 

  
4. Har du noen direkte negative opplevelser i så måte? 
- Negative opplevelser har jeg heldigvis ikke hatt ennå. Får bare krysse fingrene! 
 
 
5. Hvordan stiller familien din seg til at du driver med dykking ? 
-Har bodd sammen med en mann som dykket og fikk omsider dratt meg med. 
Har 2 sønner, på 15 og 21 år, som også har begynt å tenke på om ikke de 
kanskje skal ta et dykkerkurs. De synes det høres så spennende ut. Så 
kanskje jeg må "dra på ungene" til sommeren! 
 
6. Hva betyr det å tilhøre en dykkeklubb og hvor lenge har du vært   
     medlem av TNDK ? 

- Synes det er viktig å ha tilhørighet til en klubb. Blir litt mer 
sosialt når det er flere. Turene til TNDK er helt topp, synes det er 
fint med en hel dag på sjøen og to dykk, når vær og vind tillater det. 
Har vært medlem siden september i år. 
 

7. Hva gjør du i forhold til sikkerhet ? 
-Synes det er greit å kjenne litt til buddy før dykket, ikke bare 
"hoppe uti" med en ukjent buddy. Passer på å holde meg i nærheten av 
buddy under hele dykket, og en sjekk før vi går i vannet. Da slipper 
jeg å sitte på bunnen å vente fordi buddy har glemt blyet i båten!!! 
  

8. Har du planer om videre kurs / utdanning innen sportsdykking ? 



- Så langt har jeg bare OWD, ble ikke tid til noe mer i sommer/høst. 
 Har store planer om å ta mer kurs når våren kommer. 
 

 
 

 
          Merete på siste kursdykk. 
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Nordisk Nattdykk 2007 
 

Dato: torsdag 6. desember kl. 2007 
 
Vi fikk omsider påmeldinger nok til å arrangere på Svelvikstranda. 
Totalt ble det 3 dykkere. 
Litt skuffende oppslutning, men bedre enn i fjor ihvertfall.... 
Det blåste bris fra SV så det ble ganske surt. 
Men vi koste oss med gløgg, pepperkaker og kake før og etter dykket. 
Et av poenget med dykket var å vise det norske folk at det går an å dykke selv om det 
ikke er sol og 20 grader i sjøen, samt bli med å sette verdensrekord selvsagt. 
Iflg. dykkerne var det 6 grader i sjøen og varierende sikt. 
Noen flyndrer og fløyfisk ble observert. 
 
Totalt sett ble Nordisk Nattdykk 2007 en stor suksess med totalt1859 dykkere i sjøen samtidig 
på 138 steder.  Sjekk ut   www.diversnight.com
 
 
 
 
 
 

 
 
Lysmester Jon er klar for mørket. ( Foto:  Aarstein Vigulf) 
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Dykkerne varmet seg på gløgg etter dykket. Fra venstre: Anita Finnskog, Lars Petter 
Lauritzen og Jon Bruu. ( Foto:  Aarstein Vigulf) 
  
  
Aarstein Vigulf 
dykkeleder  
  
Gløggsjef var Sten R. Pedersen 
Bobleteller Merete Hellenes  
  
 

 
 
 
 

Norsk mester i UV-foto 
 

Etter at NM som feltkonkurranse måtte avlyses pga. for få deltagere, ble konkurransen i stedet 
avholdt som innsendingskonkurranse. Totalt 6 deltagere med gyldig lisens deltok, og årets 
Norgesmester i digital undervannsfoto ble Christian Skauge fra Tjøme og Nøtterøy 
Dykkeklubb. 
Vi gratulerer ! 
 
Les mer på www.ndf.no
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Turer med Steinbiten 1. halvår 2008 
 
 
Dato Aktivitet Båtfører Dykkeleder Merknader 
Januar:     
Søn  13 jan Tur m/ Steinbiten Aarstein Sten Børre Nyttårsdykk 
Søn 27 jan Tur m/ Steinbiten Per Arne Magne  
Februar:     
Søn 10 feb Tur m/ Steinbiten Jon Sten Rune  
Søn 24 feb Tur m/Steinbiten Kjell-Otto Trude Viola  
Mars:     
Søn 9 mars Tur m/ Steinbiten Aarstein Magne  

20 – 24 mars Påskedykking   Påmelding til Jon tel 
90646819 

Søn 30 mars Tur m/ Steinbiten Per-Arne Sten Børre  
April:     
Søn 6 april Tur m/ Steinbiten Jon Sten Rune  
Søn 13 april Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto Trude Viola  

18 – 20 april Klubbtur til Lysekil 
el. Smøgen 

  Nærmere info. kommer 
senere 

Søn 20 april Tur m/ Steinbiten Aarstein Magne  
Søn 27 april Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto Sten Børre  
Mai:     
Tors 1 mai Tur m/ Steinbiten Per Arne Trude Viola  
Søn 4 mai Tur m/ Steinbiten Jon Sten Rune  
9 – 12 mai Pinsetreff   Nærmere info. kommer 

senere 
Søn 18 mai Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto Magne  
Søn 25 mai Tur m/ Steinbiten Aarstein Trude Viola  
Juni:     
Søn 1 juni Tur m/ Steinbiten Per Arne Sten Børre  
Søn 8 juni Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto Sten Rune  
Søn 15 juni Tur m/ Steinbiten Jon Magne  
Søn 22 juni Tur m/ Steinbiten Aarstein Sten Børre  
Søn 29 juni Tur m/ Steinbiten Kjell-Otto Trude Viola  
 
 
Båtfører Steinbiten Tlf Mobil  
Jon Bruu  33 38 61 88 906 46 819  
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  
Sten Børre Tansø  997 41809  
Trude Viola Antonsen  988 50026  
 
 



Turene med M/S Steinbiten er åpen for alle. 
Avgang fra Kjøpmannskjær kl. 10.00 på tur dagen om ikke noe annet er annonsert. 
 
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Husk flagget når du dykker! 
 
 
 
NB!  NB! 
 
 
Husk JULETORSK DYKKET  2. juledag. 
Påmelding til båtfører Kjell-Otto, tlf. 481 60661 
seinest tirsdag 25. desember kl. 1800. 
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Reise 2008 
  

Da er vi godt inne i planleggingen av neste års tur. Den blir til Rødehavet og det blir tur                     
rundt november  2008. 

Det vi er sikre på er at det blir hotell samt dags turer med båt eller Liveaboards. 

Tar utgangspunkt i fra Hurgada og sørover mot Marsa Alam. 

Vi har flere plasser som er sjekket opp som har falt i smak. 

Men kom gjerne med noen innspill hvis du har til Svein Roar Lie,  sveinrlie@gmail.com

 

Hilsen reisekommiteen 

Svein Roar og Lars-Petter 

 

 

SPARING til reise ? 

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 
Betalingen MÅ merkes med: 
 
navn, sparing R2008 
 
Konto nr. for sparing: 1638.13.55628 
 
 
mvh 
Kasserer TNDK 
Svein Roar Lie 
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Vask og lagring av neopren tørrdrakt med neopren mansjetter  
 
Mine råd for rengjøring av denne drakttypen: 
Hold den unna vaskemaskin! Drakta blir alt for tung for maskinen når den 
blir våt/vannfylt. Bruk badekaret eller en diger plast-stamp. Rens først 
glidelåsen f. eks. med den gamle tannbørsten din. 
 
Skyll med rent lunkent vann først for å få av saltrester. Bruk aldri mer en 
godt lunkent vann. Med for varmt vann kan mansjetter og limte deler løsne. 
Bland i litt flytende vaskemiddel av typen "color" som ikke bleker fargene 
for mye. Lek vaskemaskinagitator sev. Etter halve tida du gidder vreng 
drakta og gjenta prosessen. 
Etterpå skylles det hele med rent, lunkent vann til det ikke skummer etter 
gamle såperester noe mer. 
 
Siste skylling kan du bruke litt vanlig skyllemiddel i vannet for godluktas 
skyld. 
Drakta henges opp så vrengt så mulig,- over badekar eller i dusjen/over 
sluk. Gjerne ute men aldri i direkte solskinn! Når drakta er noenlunde tørr 
på innsida vrenges den og du stikker et kosteskaft gjennom armene og henger 
den opp igjen med tau fra kosteskaftet opp gjennom halsen/hetta til den er 
helt tørr i nede i beina. 
 
Sett inn glidelåsen med voks-kloss eller simpelt hen ved å gni lett over med 
gamle lysestumper! 
Så dysser du talkum utenpå og inni  mansjetter, halstetning og evt. 
lateksdeler (som er i kontakt med hud) og lar drakta henge fritt, luftig og mørkt for lagring.  
Hvis ikke det er mulig, stapp (ikke rull) drakta inn i en søppelsekk. Da kommer iallefall 
brettene påforskjellige steder for hver gang.  
Ved transport på dykketur rulles den ned i bagen sin med god bue på glidlåsen. 
Drakta bør ikke oppbevares i rom med tente lysstoff-rør og/eller elektriske motorer som vil 
produsere ozon-gass som ødelegger drakta og særlig evt. latexdeler/glidelåsgummi. 
 
Begynner å bli ekspert når det gjelder latexmansjetter og halstetninger 
derimot. Dersom man passer på å nøytralisere fettsyrene fra huden på disse 
ca 2.-3.-hvert dykk med basisk Zalo-vann økes levetiden på latexdetaljene 
rimelig betraktelig. Om man samtidig er godhjerta med talkum etter å ha 
skylt godt av såpevannet og tørking vil lateksdelene elske deg!  (lol). 
Mye har vært skrevet for og i mot neopren eller latex-teninger men føler mest 
at folk må finne ut selv av hva de liker. 
 
Dag Deberitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Utvalgt NYTT fra NDF: 
 

• Frivillig forsikring for medlemmene 
      Norges Dykkeforbund har lenge jobbet med å få på plass et forsikringstilbud for sine       
      medlemmer. Nå har NDF inngått en avtale med Gouda Reiseforsikring om en frivillig 
     dykkeforsikring reservert for medlemmene i NDF. Les mer på  www.ndf.no
 

• Dykketinget legges til Tromsø 

Dykketinget 2008 legges til Tromsø den 29. og 30. mars.                                            
Tinget vil avholdes på Arktika, Polarmiljøsenteret.  Følg med på www.ndf.no for 
oppdatert  informasjon fram mot tinget. 

• Få bildet ditt på trykk i ny lærebok! 

  NDF har ansvaret for å lage den nye læreboka for CMAS trestjernes apparatdykking.      
Boka skal brukes på CMAS-kurs i Norge, Sverige og Danmark. Den norske utgaven er 
planlagt ferdig trykt i mars 2008. Senere blir den oversatt til dansk og svensk 

Les mer på www.ndf.no

• Julegaveide ? 

 

Mangler du noe å gi buddyen din til jul? Boka som er produsert i forbindelse med at 
Norges Dykkeforbund feirer sitt femtiårsjubileum, "Sportsdykking i 50 år",  er fremdeles 
til salgs. 

Boka tar for seg utviklingen av Norges Dykkeforbund som organisasjon og utviklingen                              
av aktivitetene som er knyttet til forbundet. Enten du er interessert i apparatdykking, 
undervannsrugby, marinarkeologi eller noen andre av forbundets aktiviteter eller fagfelt vil 
du finne noe interessant å lese.  
Jubileumsboka er på 115 sider, og er rikt illustrert. 

 Pris: 250,- + porto. 
 
Bestilling: dykking@nif.idrett.no
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Returadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 10, 3141 Kjøpmannskjær 

 
 
2 nye fridykkere er kommet til verden. 
Anton Semb Lie ble født 12. oktober. 
Marie Indgaard Bruu ble født 25. oktober 
 
TNDK gratulerer! 
 


	Vask og lagring av neopren tørrdrakt med neopren mansjetter

