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  Lederens Hjørne! 
 
Det har unektelig blitt kaldere både til lands og til vanns.  Steinbiten har startet sitt 
vinterprogram og basert på erfaringer så kjører vi søndagsturer annenhver 
søndag i vinterperioden - MEN skulle det være ivrige sjeler der ute så er det bare 
å ta kontakt så skal vi vel se om vi ikke kan få sveiva i gang båten.  Vi er vanligvis 
ikke vanskelige å be dersom noen ønsker seg en tur på havet. 

 
Noen har jo forlenget sommeren med noen dager i varmere strøk og jeg tror at de 
fleste som var med på årets Egypt tur var fornøyd, både med vær, dykking og det 
sosiale samværet.  Mulig vi må våge oss på noe annet reisemål etter hvert men 
det får vi komme tilbake til når medlemmene har sakt sitt i forhold til dykkemål for 
neste tur. 
 
Like sikkert som jula og vinteren kommer ja like sikkert er det at snart så kommer 
det ett nytt årsmøte med valg og verv som skal besettes.  Vi har ikke hatt de store 
utfordringene med å besette verv men det er alltid velkomment om noen nye 
kunne tenke seg å ta i ett tak.  Da kommer det som regel nye ideer og vinklinger 
på saker som er positivt for at en forening skal utvikle seg.  Når valgkomiteen 
ringer så kanskje DU skal si ja slik at dine ideer og tanker kan få gjennomslag slik 
at TNDK kan utvikle seg videre – vi trenger det. 
 
Norges Dykkeforbund skal på nyåret kurse klubbutviklere for å kunne kjøre klubb 
utviklings prosesser ute i klubbene.  TNDK har tatt kontakt med NDF og vil tidlig 
etter årsmøte starte en prosess for ”klubbutvikling”.  Vi har tidligere prøvd å dra 
dette i gang med støtte fra Norges Idrettsforbund men jeg må bare beklage – der 
har det ikke vært mye drahjelp å få.  La oss håpe vi får det til denne gangen for 
TNDK trenger å finne ut hvordan den vil være om fem år.  I den sammenheng 
inviterer jeg dere alle til å komme med innspill mht hvordan vår klubb skal utvikle 
seg så her er det bare å gi tilbakemeldinger.  E-post:  tndkpost@gmail.com eller 
til en eller annen i styret.  Jeg håper vi også skal få til ett medlemsmøte hvor vi 
kan diskutere dette og første anledning blir jo på ÅRSMØTE om ikke så lenge. 

 
 

”Dykk sikkert – dykk organisert og husk det er TNDK som tar deg ut til de 
beste dykkeplassene i ytre Oslofjorden”. 
 
Med ønske om et riktig Godt Nytt Dykkeår! 
 
Sten Rune 
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Kjære leser! 
 
Vi går nå snart inn i et nytt år og mange har forhåpentligvis hatt et bra dykkeår. 
Mange har vel lagt dykkeaktiviteten litt til siden i disse tider, men det er selvsagt alltid 
en mulighet for å få seg et dykk og en tur med Steinbiten. Den nye turlista er lagt inn i 
denne årets siste utgave av Blekka. Observante medlemmer kan se at det har 
kommet til nye båtførere, og det setter vi pris på. 
Ettersom internett og E-post er blitt en stadig mer dominerende informasjonskanal, 
har Blekka fått en litt annen rolle enn før. Det er blitt en kanal for oppsummeringer og 
mer ”langsomme” saker, dvs. stoff som ikke er utdatert om en dag eller en uke.  
 
Det er snart årsmøte i klubben og på alle årsmøter velges det personer til div verv.  
Optimalt sett er det kamp om posisjoner og ildsjelene er mange, andre ganger velges 
anonyme mennesker ved akklamasjon, uten å helt få det med seg selv.  
Klubben trenger DEG. Klubben vil ikke fungere uten DEG!  
Klubben trenger dine innspill! ( også på årsmøtet)  
Det er kjedelig å oppleve et årsmøte som i praksis ser ut som et vanlig styremøte i 
klubben.  
Møt opp og bidra til å legge strategien i klubben slik DU ønsker det skal være. 
 
Jeg vil på ny oppfordre medlemmene til  å komme med ting som kan være verdt å ta 
opp i Blekka.  Skriv gjerne om en spesiell tur, opplevelse osv. som kan være av 
interesse også for andre. Det er en gyllen mulighet til å utrykke seg direkte mot 
klubbens medlemmer! 
Vil også minne om at dersom du ønsker å bli assisterende redaktør av denne Blekka 
er det nå en ledig stilling. Se annonse videre utover i Blekka. 
  
Aarstein  
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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 

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

 
Frist for stoff til neste Blekke : 15.mars   
Utgivelse av neste Blekke:   uke 13 
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 !                                                             



TURLISTE  STEINBITEN VINTER/VÅR 2009 
Januar     Båtfører Dykkeleder 
søndag 11.  Nyttårsdykk Per Arne Sten Børre   
søndag 25.   Aarstein Sten Rune   
            
Februar           
søndag 8.   Jon Trude   
Søndag 22.   Lars Petter Magne   
            
Mars           
Søndag 8.   Per Arne Sten Børre   
Søndag 22.   Ole Einar Sten Rune   
            
April           
Søndag 5.   Steinbiten er på slippen!   

Torsdag 
 
9 .   TBD Trude   

Fredag 10.   Kjell Otto Sten Børre   
Lørdag 11. påskedykk Jon Sten Rune   
Søndag 12.   Kjell Otto Trude   
Mandag 13.   Aarstein Magne   
Søndag 19.   Lars Petter Sten Børre   
Søndag 26.   Jon Sten Rune   
            
Mai           
Søndag 3.   Kjell Otto Trude   

Søndag 
 
1 0.   Per Arne Magne   

Torsdag 21.   Ole Einar Sten Børre   
Fredag 22.   Jon Sten Rune   
Lørdag 23.   Kjell Otto Trude   
Søndag 24.   Aarstein Magne   
Søndag 31.   Per Arne Sten Børre   
            
Juni           
Søndag 7.   Jon Sten Rune   
Søndag 14.   Lars Petter Trude   
Søndag 21.   Aarstein Magne   
Søndag 28.   Per Arne Sten Børre   
      TBD= ikke avklart     
            
Båtførere: Jon 90646819 Dykkeledere: Sten Rune 92060029 
  Kjell Otto 48160661   Sten Børre 99741809 
  Aarstein 99721547   Magne 92425488 
  Per Arne 97177725   Trude 98850026 
  Lars Petter 45600879       
  Ole Einar 92635335       
Turene med MS Steinbiten er åpen for alle.     
Avgang fra Kjøpmannskjær kl. 1000 på turdagen om ikke noe annet er annonsert. 
            
Priser: ( Vanligvis 2 dykk)       
 -  medlemmer:       kr. 100,-       
 - ikke-medlemmer  kr. 200.-       
 - ikke dykkende gratis så lenge det er plass.     
Meld deg på til båtfører senest kl. 1800 dagen før oppsatt tur. 

Vårsprett 
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VELKOMMEN PÅ TUR MED TJØME OG NØTTERØY DYKKEKLUBB! 
 
 
TNDK arrangerer loppemarked  
på Vestskogen skole 
lørdag 25. April -09  
kl.10:00-16:00  
 Vi trenger hjelp til følgende: 
-å flytte lopper og rigge gymsalen på fredag samt kakebaking. 
-salg av lopper og i kiosk 
 
Vær så snill og meld deg som hjelper, 
hos Tove tlf. 924 69018. 
 
PS: Vi ønsker også lopper fra DEG eller noen du kjenner!  
 
 

 
Kilde: google 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  Husk å betale MEDLEMSKONTIGENTEN! 

- den er på vei til postkassa di om du ikke 
allerede har fått  den.  

 
 
 

 

 



Innkalling til Årsmøte TNDK 
  
Årsmøte i Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb avholdes torsdag 12. februar 2009  
kl 19:00 på Peppes Pizza i Tønsberg, Nedre Langgt. 26, Tønsberg .  
 
Saker som ønskes fremmet på Årsmøtet, må være styret i hende senest tirsdag 3. 
februar. Klubbens adresse er: Postboks 10, 3141 Kjøpmannskjær  el.  e-post: 
tndkpost@gmail.com kan også benyttes til innsendelse av forslag.  
Her ser du hva våre lover sier om Årsmøtet: 
 
§ 12 Årsmøtets oppgaver  
12.1  
1 Behandle lagets årsmelding.  
2 Behandle lagets regnskap i revidert stand.  
3 Behandle innkomne forslag.  
4 Fastsette kontingent.  
5 Vedta lagets budsjett.  
6 Bestemme lagets organisasjon. (jamfør § 15 )  
7 Velge:  
a) Leder, nestleder, sekretær og kasserer  
 

b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem  
 
c) 2 revisorer  
 
d) Representant til idrettens kontaktutvalg / Tjøme Idrettsråd 
 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet  
 
f) 3 medlemmer til valgkomiteen  

 
Hvem som er på valg kommer det beskjed om på klubbens hjemmeside/mail.  
Sakspapirene inkl. regnskap skal være tilgjengelig for medlemmene, en uke før 
årsmøtet. Ta kontakt med styret, for å få papirene oversendt. Sakspapirene vil bli 
publisert på klubbens WEB sider: http://www.lokalsport.com/tndk  
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RØDEHAVSTUREN 2008  AKA. R2008 
 
Så var endelig tiden kommet for årets tur for 16 stk. TNDK’ere, og lille Marie. 
Torsdag 20 november på kvelden ble vi plukket opp fra busstoppene rundt byen 
og turen mot Landvetter flyplass i Gøteborg startet.  
Flyet gikk kl. 0700 så vi måtte kjøre på natta. 
Det var godt å tenke på at vi skulle til varmere strøk når vi hutret ut fra den kalde 
bussen tidlig på morgenen…. 
Flyet landet på Hurghada International Airport og det var som vanlig sol der. 
Her ble vi møtt av en guide fra Scubatravel som ledet oss til den ventende bussen.  
Etter å ha stablet oss inn og taket var stappet fullt av utstyr bar det av gårde videre 
mot målet: Marsa Alam etter en kjapp takeaway-lunsj fra en restaurant i bysentrum. 
Bussturen nedover var på ca. 220 km og tok ca. 3,5 timer med et innlagt stopp i 
mellom byene Safaga og Quseir. Her var det faktisk brøytekanter med sand enkelte 
steder….. 
Totalt hadde vi da reist i 19 timer da vi kom fram. 
 

   
Sort ring er Port Ghalib.  Foto:  A. Vigulf ( fra kart) 
 
Vi skulle bo på det nye turiststedet Port Ghalib, http://www.portghalib.com/, som 
ligger ca. 45 km nord for Marsa Alam. En kuwaitisk sjeik og firmaet hans The M.A 
Kharafi Group of Kuwait  http://www.makharafi.net  har kjøpt 50 km strandlinje langs 
Rødehavets ”Coral Coast” her og er godt i gang med å utvikle området. Port Ghalib 
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er det store planer for. Det skal bli en turistdestinasjon hvor det investeres totalt 1,2 
milliarder dollar. De hadde til nå bygget ut ca. 10-15 % av planene, så det er vel fare 
for at det blir folksomt der om noen år… Egen flyplass var anlagt og skal bygges ut 
videre og få trafikk fra flere destinasjoner. Går kun fra noen destinasjoner nå, 
nærmeste for oss var fra Stockholm….. 
Når området er ferdig utbygd vil det bestå av 9 landsbyer med ferieleiligheter, hvorav 
23 hoteller, internasjonal marina og yacht club for 1000 større båter, fergeterminal, 
konferansesenter, golfbane, stoooor badelagune, andre luksus fasiliteter, butikker og 
underholdning……. 
Det er ca. 2,5 timers kjøretur til Kongenes Dal og Nilen-dalen fra området.  
 
Hotellet vi bodde på, Coral Beach Marina Lodge, lå på sydsiden av området og det 
var enten en biltur på 5-6 min. el. båttur over bukta som var mest aktuell for å besøke 
”sentrum” 
Sentrum bestod hittil stort sett av hoteller, konferansesenter og gater med noen 
butikker ( Egyptisk Bazaar). 
Første kvelden ble rolig med felles middag, bli litt kjent på hotellområdet og første 
møte i GT-klubben for noen. ( GinTonic- den nye TNDK drinken ?) 
Hotellet er et 4-stjerners typisk dykke/-feriehotell med 200 rom over 3 etasjer. Videre 
2  svømmebassenger, men ikke egen strand….ennå. Det var en hovedbar ”50bar” og 
en bufetrestaurant. I tillegg var det dykkesenter og dykkeshop, noen suvenirbutikker, 
treningssenter og massasjesenter samt egen lege. Det så ikke ut til å være 
høysesong når vi var der, slik det normalt er i Sharm-området i november. 
Temperaturen lå på ca. 18-19 grader på kvelden så det kunne være fordel med 
genser el. tynn jakke. På dagen var det ca. 25-26 grader på de på land og det 
samme i sjøen. Fuktigheten var lav naturlig nok da området ligger midt nede i den 
Arabiske ørken….  
 

 
Hotellkomplekset Coral Beach Marina Lodge, sett nordfra Port Ghalib havn.  Foto: A. 
Vigulf 
 
Lørdagen sjekket vi in på dykkesenteret Emperor som lå i hotellområdet kl. 0800. 
Vi fikk en båt for oss selv, som vi hadde på alle turene siden vi var ei så stor gruppe. 
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Båten het Isa og var en dagsturbåt med god standard. Senteret hadde 3 slike båter 
samt en noe større. De var fortøyd langs kanten av promenaden langs kanalen, rett 
nedenfor hotellet så det var minimalt med bæring. 
 

 
Dykkebåten ISA ved kai  Foto: A.Vigulf 
 
Hovedguiden på alle turene, Vanessa, var tysk men snakket perfekt engelsk. 
Hun hadde full kontroll på dykkestedene og gjennomførte gode briefinger før alle 
dykkene. 
Dykkingen der nede foregår stort sett langs revkanten såkalt onshore-dykking, og 
mange steder er tilgjenglig fra land.  Noen offshore rev er det, for eksempel 
Elpinstone som siste turen gikk til. 
 
Første dagen dykket vi på et sted som het Marsa Shoni Kebar og Eel Garden.  Det 
var ca. 1 times båtkjøring fra hotellkaia. 
Første dykket ble som et utsjekkingsdykk for å sjekke at en var riktig avveid. 
Her var det en del Blue spotted stingray, crocodile fish og unicorn fish blant annet. 
Sikten og fiskelivet var upåklagelig og som forventet av vi som hadde vært i 
Rødehavet før. 
Det var mye av de samme artene som lenger nord. 
Overflateintervallet ble utnyttet på soldekket med kald drikke og en utmerket  lunsj. 
På andre dykket på Eel Garden  ble det blant annet observert ulike unicornfish, giant 
triggerfish, clownfish og lionfish. 
Båten returnerte i god tid før mørket satte inn.  Vi skulle ha samme båten hele tiden, 
så det var bare å la det meste av utstyret stå om bord over natten. 
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Crocodile Fish ved Marsa Shoni Kebar 1. dykkedag.   Foto: J. Bruu 
 
Etter en dusj på rommene var det tid for middag i bufetrestauranten. Her hadde vi 
booket langbordet. 
Hovedrettene var det ikke så mye å klage på. Kokkene klarte å variere rettene bra 
utover uka. 
Servitørene var også bra, men var noe trege med drikkeleveransene enkelte ganger 
men godkjent. En ting vi la merke til: Kaker som ser fristende ut, har ikke 
nødvendigvis så mye smak…… 
Fikk også smake på en spesiell frukt. Den ble du tørst av når du tok en liten bit… 
 

 
Middagsbordet.  Foto: A.Vigulf 
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På hotellet var det sittegrupper utenfor baren ”50bar”. 
Her ble vi sittende en gjeng og stadig flere kom til. Det måtte hentes flere stoler. 
”Der står det jo noen vi kan hente” tenkte Trygve og var på vei til å hente en stol. 
Plopp! Shit, det var visst vann her sa han.  
Han hadde tråkket rett i vannet på uteserveringen som du kan sitte å kjøle beina i på 
dagtid. 
På kvelden var det ingen der og bare ei speiblank flate og 10-15 cm. dypt vann hvor 
møblene stod.  Stedet ble da døpt Trygves Shallow Bar…. 
 

 
Møte på Trygves Shallow Bar  Foto: A. Vigulf 
 
Søndagen var det bare å møte rett på båten kl. 0900. 
Sola var begynt å varme da vi ruslet ut av havna og mot dykkestedet denne dagen: 
Ras El Torpa.  Dette lå lå et par bukter lenger syd for gårsdagens sted. 
Vi klargjorde for første dykk og hoppet ut i det blå klare vannet. 
Det ble observert bl. en mindre Sea turtle som svømte rundt og forsynte seg av 
korallene og 4  stk. Lionfish på samme sted.  Maks dybde ble rundt 25 meter og 
dykketid ca. 55 min.  
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Sea Turtle på Ras El Torpa.   Foto: K.O. Hermansen 
 
Andredykket ble foretatt på samme sted.  
Her ble det bl. sett Big Salad Corals OG det viste seg at en mindre Whitetip 
Reefshark hadde et rede som den lå og voktet rett under en Table coral. 
Denne hadde flere av oss svømt rett over på førstedykket uten å se, og ble svært 
glade for å få vite om den av guiden som hadde fått tips av andre om den. Dette 
stedet ble svært så populært og lå mot sanden så sikten ble vel så som så for de 
som kom sist… 
 
Denne kvelden var det en tur i ”Sentrum” som fristet. 
Vi fikk ordnet oss transport over bukta med en rib som kjørte i flere omganger. 
I sentrum var det jakt på minibank og shopping som var målet for noen. 
Vi fant handlegata, men det var jo stort sett bare selgere der så du kan si de ble litt 
ivrige når vi ankom. 
Det var en del butikker og restauranter der, men de hadde ikke så my mer å tilby enn 
de vi hadde på hotellkomplekset. 
Vi havnet på en uteservering og noen fikk prøvd den berømte vannpipa og det lokale 
brygget. 

 
På restaurant i Port Ghalib  Foto: A. Vigulf 
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Fortsetter i neste Blekka…. 
 

SPARING til neste dykkereise med TNDK ? 

TNDK har åpnet for sparing til reiser i klubbregi, på klubbens reisekonto.  
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 til reise 
Konto nr. for sparing: 1638.13.55628 
 
 

 
 
 

NYTTÅRSBORD FOR TNDK 
Dato:  fredag 16. januar. 

Sted:  kommer vi tilbake til i E-post. 

Sett av kvelden allerede i dag til dette arrangementet! 
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STILLING LEDIG: 

 
Assisterende redaktør for ”Blekka” 

 

                                                   
 
 
 
TNDK’s informasjonsorgan ”Blekka” ønsker assisterende redaktør. 
Blekka kommer i dag ut 4 ganger i året, kun elektronisk utgave for tiden. 
 
Litt om Blekka og stillingen: 
”Blekka skal gjenspeile klubbens aktivitet, medlemmenes meninger og de 
organisasjoner vi til enhver tid samarbeider med. ” 
 
Jobben er frivillig, ulønnet og mye hva en gjør det til selv, og passer bra for en som 
har ønske om å bidra til informasjon og inspirasjon for medlemmene gjennom å 
formidle klubbens aktiviteter. 
Blekka har noen faste bidragsytere, men redaktøren står fritt til å få inn stoff fra hvor 
og hvem det måtte være så lenge det er i klubben og medlemmenes interesse. 
Er det lav aktivitet og nyhetstørke i klubben så vil dette normalt også gjenspeile seg i 
Blekkas innhold.  Er det derimot mye aktivitet i klubbregi så er det også mer å skrive 
om.  Ass. redaktør kan forvente å måtte ta ansvaret for utgivelser. 
 
Interesserte kan kontakte Aarstein, tlf. 997 21547 el. klubbens e-post:  
tndkpost@gmail.com
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 14

mailto:tndkpost@gmail.com


Nytt fra NDF/VDK/ Tjøme Idrettsråd: 
 
Dykke-episoder 
 

Hvert år rammes dykkesporten av flere tragiske ulykker. Det er ofte vanskelig å peke 
på hva som gikk galt i disse tilfellene. Enda større er det antallet med nesten-uhell og 
episoder som lett kunne fått et tragisk utfall. Dette er dykk hvor dykkeren har greid å 
identifisere problemet eller reagert såpass tidlig på ubehag at dykket endte godt. 
Episodene kan dreie seg fra alt til en harmløs maskestropp som røk, til mer alvorlige 
ting som luftkutt og dybderus. 

For å kunne lære mer av de dykkene hvor det oppstår 
problemer, og hvor dykkeren selv kan fortelle hva som 
skjedde, legger vi her ut episodeskjema hvor hendelsen 
er beskrevet.  

Les mer på:  www.ndf.no

 
Veileder om innføring av politiattest

Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest for 
personer som skal utføre oppgaver  som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming. I den anledning har NIF utarbeidet en veileder for 
idrettslagene om håndteringen av ordningen. 

 
Les mer på  idrettsforbundets sider:  http://www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=75631
 
 
Påfyll til klubbkassen!

"Grasrotandelen". 1. mars 2009 får alle som spiller Norsk Tippings 
spill mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil 
fem prosent av spillinnsatsen. Dette er en god mulighet for klubber i 
NDF til å skaffe seg ekstra midler til aktivitet.  

For å delta i ordningen må klubben på forhånd være registrert i 
Frivillighetsregisteret. Elektronisk registrering i Frivillighetsregisteret starter 2. 
desember.

Det er viktig for dykkeklubbene å være tidlig på banen, slik at man kan mobilisere 
medlemmer og lokalmiljøer, og på en lett måte få inntekter til sin klubb. 

Les mer på idrettsforbundets sider:  
http://www.idrett.no/t2.aspx?p=9855&x=1&a=238977
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Nytt fra Tjøme Idrettsråd ang. Aktivitetsdagen 18. oktober på Lindhøy/Ormelet  

Takk for et fint arrangement på lørdag. 

Det må vel sies å ha vært vellykket selv om det godt kunne ha vært litt mer folk. Det 
ga i hverfall mersmak, og det var klare signaler fra mange på lørdag om at dette må 
vi fortsette med. 

Vi får ta en evaluering ved neste korsvei på hva vi kan gjøre bedre og hva vi var 
fornøyde  med. En fraTønsberg idrettsråd som var nede på Ormelet var klar på at 
denne ideen skulle de ta med seg hjem til Tønsberg og lage noe tilsvarende på 
messeområdet. 

Ordføreren og kultursjefen var også begeistret for opplegget vårt. Det ble jo et lite 
tilskudd til klubbkassene også. 

Hilsen 

Anne Hekland 

Tjøme idrettsråd, leder. 

 

 

 

Utvid din kompetanse og ta nye kurs hos Tønsbergområdets eneste 
dykkesenter for tiden: 
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TNDK’ s HISTORIKK (del 4 av 4) 
 
2003: 
 
Jon tok over som båtansvarlig etter Øyvind. 
Steinbiten var innefrosset i en kald januar måned så første tur gikk ikke før uti 
februar. 
Kompressoren på loggen ble omsider reparert etter skaden i mai i fjor. 
Det ble reagert på at det kjøres en del dykketurer uten dykkeleder med. Dermed ble 
det satt i gang en rekkrutteringskampanje for nye dykkeledere. På årsmøtet er det 
kommentar fra revisor at driftsresultatet negativt på Steinbiten, og at inntjeningen bør 
bedres. Det viser også statistikken for dykkeaktiviteten for 2002. 
Trygve Kamfjord drar i gang en ny giv for klubben på et medlemsmøte etter 
inspirasjon fra boka Ona Fyr skrevet av Ingebrigt Steen Jensen. Klubben trenger en 
tilhørighet, vennskap og et felles mål for å komme videre. En stammekultur. Det blir 
lansert et mål om å dra i gang en tur til Rødehavet høsten 2004. 
Det nye styret fikk i oppgave å utforme hvordan klubben skulle komme dit. 
Formelen ble 50 % av alle dugnadsinntekter til klubben og 50% fordelt på deltakerne.  
Første oppgave var å arrangere loppemarked på Vestskogen skole i slutten av mai. 
Dette ble en suksess som vi ville gjenta seinere. 
Videre ble det påskedykking med Steinbiten fra Sandøsund hver dag dette året. 
Dette ble virkelig en flying start på dykkesesongen med 68 loggede dykk. 
Det ble arr. felles medlemsmøter med Færder og Vestfold DK. 
Sikkerhetsøvelsen gikk av stabelen 8 mai i ved Østre Bustein. Det ble arr. turer fra 
Hvasser i pinsen også. 
Markedsføring av turer og arrangementer på www.dykkesiden.com starter.  
Tjømetreffen ble arr. 5.-7. september med 20 deltakere på Hvasser og klubben 
hadde besøk av våre dykkevenner fra dykkeklubben Delfin i Polen siste uka i 
september. 
Videre ble det arr. loppemarked nr. 2. i midten av oktober på Vestskogen skole 
samt vasking av ferdigstilte leiligheter i Brekkelia i Slagen. 
 

  

Jon med noe av 
salgstingene under 
loppemarkedet i mai 
på Vestskogen skole. 
Foto: D. Deberitz. 
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Digitalkameraene med tilpassede, rimelige UV-hus gjorde sitt inntog dette året og 
flere av klubbens medlemmer investerte i utstyr og begynte å knipse bilder under 
vann. 
 
 
2004: 
 
Året startet med mer dugnadsjobbing for RH2004. Det ble flytting av møbler for en 
databedrift i Asker. 
Trygve Kamfjord ble kåret til ”Årets Dykker” for sitt suksessrike arbeid med å dra i 
gang ”Ny Giv”- satsingen vår som både hadde revolusjonert klubbens økonomi og 
mange som har deltatt på aktivitetene fikk gratis eller sterkt subsidiert tur til 
Rødehavet i første uka av november. 
Det ble arr. påskedykking fra Hvasser med Jon som primus motor. 
I april arr. klubbens første grunnkurs i UV-foto og dig. billedbehandling på Hvasser 
Motell, i samarbeid med Drammen DK. Tot. 25 deltakere fikk en god innføring av 
kursleder og fotograf Per Eide fra Ulsteinvik. Kurs nr. 2 foregikk i september fra 
samme sted. 
8. mai avholdt klubben sitt 3. loppemarked på Vestskogen Skole til inntekt for 
RH2004. 
16. mai tok MS Steinbiten en tur til Rauergrunnen etter å ha fått info om at et mulig 
vrak befant seg i nærheten der. Og ganske riktig: Her ble det funnet vrakrester og 
flere turer ble gjennomført for kartlegging. 

 
Vrakrester ved Rauergrunnen. Foto: D. Deberitz 
 
Det ble opprettet 2 selvpålagte fangstforbudsplasser (også kalt Marinparker)til glede 
for UV-fotografer og mysedykkere. Disse var ved Gloskjær og ved Vierskjær. 
Det ble bra med turer denne sommeren og en tur til are sia for besøk på Missingene 
og vraket av Schleswig ble gjennomført med bra oppmøte. Passet selvsagt på å ta 
turen etter fuglefredningen opphørte 15. juli. 
Klubbens økonomi var blitt betydelig forbedret og kunne innfri restlånet på Steinbiten 
samt kjøpte en ”ny” lettbåt etter at Elvis hadde sett sine beste dager for lenge siden 
og gått i opplag ved klubbhuset. Det ble trifoilen ”Gulingen” ( som nå var blitt orange) 
som noen kjenner fra Drøbak Båtforenings Dykkegruppe.  
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Tjømetreffen ble arr. 3. -5. september fra Hvasser med bra oppslutning. 
Lettbåten Elvis ble forsøkt senket med krutt på en klubbtur denne høsten, noe som 
skulle vise seg være lettere sagt enn gjort. Den var jo fylt av bla. isopor…… 
Høstens store mål og reise til Rødehavet og Sharm el Sheik ble gjennomført med 33 
deltakere i midten av november og ble en stor sukesss!  
 

 
Noen av deltakerne på RH2004  besøker pyramidene. Foto: Dag Deberitz. 
 
 
2005: 
 
Vår tidl. lettbåt ”Elvis”  ble funnet av Skjærgårdstjenesten og stedt til sin siste hvile i 
en container i januar. 

 
Elvis ble funnet av Skjærgårdstjenesten.  Foto: Skjærgårdstjenesten 
 
Årsmøtet i februar gav nye koster i styret, men en påminnelse om at det trengs en 
satsning på å få flere båtførere og dykkeledere. 
I mars drar en gjeng fra klubben sammen med andre på tur til Berlevåg i Finnmark for 
å se på kongekrabbene. 
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Kongekrabber i Berlevåg.  Foto: J.Bruu. 
 
Det ble i mars arrangert dugnad for utdeling av Biltemakataloger. 
I påska og i pinsa ble det arrangert dykking fra Hvasser. 
Helgen 15. – 17. april arrangerte TNDK det 3. grunnkurset i  digital UV-foto i regi av 
Per Eide/ Berit Lyngstad fra Hvasser Motell. 11 deltakere ble innført i den digitale UV-
fotoens mange mysterier. 
Kompressorsystemet på klubbhuset ble oppgradert elektrisk og godkjente sertifikater 
av lufttester ble hengt opp. 
 
Helgen 20. til 22. mai arrangerte klubben marinbiologikurs med Astri Kari Woll og Jon 
Fuglestad som forelesere. 
I juni var det tid for å dele ut telefonkataloger for hele Nøtterøy og Tjøme. 
St. Hans dro en liten gjeng på båttur med Steinbiten i skjærgården.  
I midten av august ble det arr. dykkelederkurs i Larvik for alle klubber i Vestfold 
Dykkekrets.   
Helgen 2.- 4. septemer gikk Tjømetreffen av stabelen. Faktisk 20 år siden første arr. 
Klubben ved Dag D.signerte avtale med Engelsrud NFI Pyroteknics for kontaktperson 
for oppkallingssignaler for landets dykeklubber. 
MS Steinbiten hadde en hard landkjenning 13. november ved østre Bustein som førte 
til assistanse fra Redningsselskapets skøyte ”Simrad Buholmen” og påfølgende 
slippsetting og reparasjoner. 

 
Simrad Buholmen slepte Steinbiten til Loggen. Foto/båtfører: Dag D. 
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Første torsdag i desember er TNDK med på det nasjonale Nattdykket, som arrangør 
på Svelvikstranda. 351 dykkere over hele landet ( 11 på Svelvikstranda) deltok på det 
første kollektive nattdykket, startet av Tone Dahl fra Fredrikstad. 
 
 
 
2006: 
 
Vi fikk oppsigelse fra klubbhuset denne vinteren da Tjøme kommune mente at 
historielaget ville bedre vedlikeholde huset SAMT at det burde flyttes grunnet 
vanskelig utkjøring.  Det var bare å samle sammen en dugnadsgjeng og tømme det 
som var der i en lånt container på Tjøme.  Den minste  klubbpressa fikk  vi sette  
tilbake på Loggen som vi hadde den på tidligere mens den andre ble lagret 
midlertidig et annet sted. 
Det ble utdeling av Biltemakataloger i mars dette året også til inntekt for klubben og 
kroner på konto for den enkelte til RH2006 turen i november. 
Den store tingen på Dykketinget i Sandefjord i mars dette året var diskusjonen om 
innføring av kollektiv fosikring innbakt i medlemskontigenten. Den ble nedstemt med 
knappest mulig flertall. 
Da klubben ikke har egen lettbåt for tiden er vi heldige å inngå egen avtale med 
Drammen DK med å få låne denne fritt hele sesongen mot vedlikehold og at deres 
medlemmer kan bli med gratis på turer.  
Det ble tradisjonen tro påskedykking hele påska fra Hvasser dette året også. 
Dugnad på utdeling av Telefonkatalogen ble gjennomført i juni, juli og august, samt 
Biltemakatalogen i september og oktober med en hard kjerne av deltakere. 
Tjømetreffen ble meget vellykket arr. 8.- 10. september med 31 deltakere på 
Hvasser. Det ble kjørt tur til Tristein-området, Hoftøya og Fjøreskjær. 
 

 
Sjarken til Færder DK fraktet dykkerne til Tristein (Færder Fyr) Foto: A. Vigulf 
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Fredagen var det grillaften med langbord for deltakerne. 
Foto: D. Deberitz. 
 
 
 
 
I beg. av november var det klart for årets tur til Rødehavet for 17 av klubbens 
medlemmer. Turen gikk nok engang til Sharm el Sheik  og denne gang opphold på 5-
stjerners fullpensjonshotell. Noen av deltakerne hadde 3-dagers Liveaboard mens 
resten tok dagsturer. Noen tok seg også en tur opp på Mosesfjellet. 
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Deltakerne på Liveaboarden under dykking. (Foto: Guiden med Jons kamera) 



 
 
Første torsdagen i desember ble det forsøkt arrangert nattdykk på Svelvikstranda i 
regi av TNDK for Skandinavisk nattdykk, men det var dårlig vær og påmeldingene 
uteble her. Arr. ellers i Skandinavia ble en suksess med tot. 889 dykkere i sjøen 
samtidig. 
 
 
2007: 
 
Klubben hadde ved inngang til året 62 betalende medlemmer.  
Som en aktivitet for å trekke tiloss flere medlemmer så er ett informasjons skriv 
utarbeidet. Skrivet er distribuert sammen med medlemskontingenten for 2007 samt til 
DeepFantaSea Dykkesenter,  som vil distribuere skrivet til kursdeltakerne sine. 
Klubben får til en avtale med Nøtterøy kommune om at vi skal få tilgang til et sted å 
sette kompressorene våre i det nye pumpehuset som skal bygges ved brygga. 
Klubben prøver å få til samarbeid med andre klubber samt få engasjert dykkekretsen 
mer. 
På årsmøtet blir det vedtatt litt justeringer på klubbens lover samt at regler for 
inntektsbringende tiltak blir tatt inn under lovene. Sten Rune blir valgt som leder etter 
Dag som fratrer etter mange år i styre og stell.  
Kjell-Otto blir utnevnt til årets dykker for 2006 og tar ansvaret som båtansvarlig og 
Jon blir kompressoransvarlig. Aarstein tar over ansvaret for Blekka. 
På dykketuren den 18. februar som gikk til Nuvle ble det observert ei Steinkobbe som 
hadde satt seg fast i en sprekk i fjellet. Dykkerne klarte etter litt strev å få løsnet selen og 
få den ut i sitt rette element. Episoden ble behørig omtalt i diverse aviser og på 
www.dykkesiden.com. 
 

 
Steinkobbe som sitter fast på Nuvle.  Foto: P.A. Kristiansen 
 
Vi fortsetter avtalen med Drammen DK om lån av lettbåten denne sesongen også, og 
det ble selvfølgelig påskedykking fra Hvasser dette året også. 
I slutten av april ble det arr. tur til Kristiansand med vrakdykking bl.a. på Seattle. 
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3. – 8. mai var Steinbiten på slippen på Loggen for en sårt tiltrengt vårpuss og bla. 
oppgradering av det elektriske anlegget og bytting av pakninger i pakkboks rundt 
propellakselen.  
Klubben inngår rabattavtale med Divestore AS på dykkerutstyr hvor klubben får en 
prosentsats for hva klubbens medlemmer handler for hos dem. 
 
Tjømetreffen ble arr. 7.-9. september fra Hvasser. Turene gikk med Steinbiten og 
Håreken til Kongsberg DK samt lettbåter til Fjæreskjær og Kløvningen. 
 

 
Steinbiten på vei mot Fjæreskjær. Foto: S.R. Pedersen 
 
 
Klubben valgte å søke som arrangør av NM i UV-foto, og fikk tilslaget fra NDF. 
NDF var på sin side noe seint ute med offentliggjøring osv. så det viste seg at da 
fristen var gått for påmelding så var det ikke mer enn 2 påmeldte og arr. måtte 
avlyses… 
I oktober ble det avholdt dykkelederkurs i Larvik i regi av Vestfold Dykkekrets og 2 av 
våre medlemmer Trude og Sten Børre deltar. 
Den store kompressoren ble også plassert på Loggen og fra nå kunne begge brukes 
samtidig. 
Søndag 11. november ble det avholdt dykking og rydding i hummerreservatet ved 
Vestre Bolærne i samarbeid med Småfisker’n. 
Det var tilsammen 14 dykkere som deltok i aksjonen, og i tillegg til dykkere fra Tjøme 
og Nøtterøy Dykkeklubb 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. 
I november ble det avholdt medlemsmøte hvor det ble diskutert reisemål for R2008. 
Det var mest stemning for Rødehavet og lenger sørover denne gangen. Egen 
reisekommite ble nedsatt. Det ble åpnet for at medlemmene kan spare penger til 
reise på egen konto avsatt til dette i klubben. 
 
Første torsdagen i desember ble det arrangert nattdykk på Svelvikstranda i regi av 
TNDK for Nordisk nattdykk (Diversnight), og det møtte opp 3 dykkere og 3 
medhjelpere. Arr. ellers i Skandinavia ble en suksess med tot. 1859 dykkere i sjøen 
samtidig. 
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2008: 
 
Året startet med nyttårsdykk til Leistein og Drillene 13. januar. Det ble så nyttårsbord 
på Irens Fiskerestaurant på kaldnes.  
Årsmøtet 21. februar gikk inn for å binde en del av klubbens midler til fond for ny båt. 
Vi fikk ikke forlenget avtalen med Drammen DK om lån av gummibåten og vurderer 
behovet for dette å være så stort at klubben vil investere i egen lettbåt. Et 
ekstraordinært årsmøte ble innkalt og styret gies fulmakt til innkjøp av lettbåt. 
Etter litt søk kom vi over en båt i Bergensområdet som så ut til å passe godt. 
2 av klubbens medlemmer reiste over fjellet i beg. av april, prøvekjørte og hentet 
båten. Den får navnet ”Rødnebb” og døpes på Vårspretten på Hvasser 4.mai. 
Det ble også arr. påskedykking fra Hvasser dette året. 
 

 
 Rødnebb døpes på kaia på Hvasser.  Foto: A. Vigulf 
 
Kilder: Blekka, årsmøtereferater og årsberetninger.  
 
 
Da anser jeg historikken ferdig for denne gang! 
PUHHHHHHHHHH!  Ble en del å komme gjennom ja…… 
Håper det er en bra oppsummering, særlig for nye medlemmer.  
 
Aarstein 
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Returadresse: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb, Boks 10, 3141 Kjøpmannskjær 

 

 

Stavern Dykkesenter valgte i desember å legge ned driften av tidl. 
oppkjøpte Vestfold Dykkesenter i Farmannsveien. Dermed er det kun 
et senter igjen i Tønsbergområdet,  Deep Fantasea på Nøtterøy. 
 
 
Dykketur i oktober. 
Steinbiten kommer ikke ut fra brygga på full revers. Har vi husket 
fortøyningen forut tro KO….☺ 
 
 
Dykketur i desember. 
Steinbiten tar med seg 3 stk. tau i propellen ved tillegging.  Var det en
unnskyldning for å få nye fortøyningstau tro….☺ 
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