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Kjære leser! 
 
Har du ikke fått vært i sjøen ennå i år ? 
Fortvil ikke, nå er sesongen like om hjørnet. 
Klubben kan friste med dagsturer fra Hvasser fra skjærtorsdag til 2.påskedag. 
Se info i denne Blekka. 
Videre blir det vårsprett fra samme sted 21. til 24 mai. (Himmelspretthelga) 
Klubben har startet utviklingsarbeid og håper på å få økt aktiviteten noe ut over 
søndagsturene. 
  
Klubben trenger penger for å holde aktiviteten i gang og har registrert seg i 
Frivillighetsregisteret. Dessuten skal det avholdes et loppemarked i Vestskogen 
lørdag 25. april. Her trengs det lopper og medarbeidere så har du muligheter til å 
være med å hjelpe til så nøl ikke med å si ja hvis loppesjef Tove skulle kontakte deg. 
 
Steinbiten må også ha en vårpuss i år og den er planlagt i palmehelgen før påske. 
 
Klubben har omsider fått eget domene: www.tndk.no   og nytt webhotell. 
 
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! 
 
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.tndk.no

 
Frist for stoff til neste Blekke : 15.juni   
Utgivelse av neste Blekke:   uke 25 
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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VEDLIKEHOLDSDUGNAD STEINBITEN 2. – 6. APRIL 
 
 
 

 
Steinbiten på slippen på Loggen i mai 2007  ( foto: K.O. Hermansen) 
 
 
Vi tar opp båten torsdag ettermiddag 2. april, og setter den ut igjen mandag 6. 
Det er behov for endel dugnadsinnsats, selv om det kun er vanlig vedlikehold på 
programmet for i år. 
Dugnaden er delt inn i 4 deler : 
- torsdag kveld snakker vi vask og høytrykkspyling. 
- fredag kveld skal det lappes og sparkles. 
- lørdag formiddag skal det males og stoffes. 
- søndag maler vi det som gjenstår. 
 
 
 
 
Det er fint om dere gir en tilbakemelding på mail til:  koherman(a)online.no - 
SMS til 48160661 - eller rett og slett ringe meg. 
 
PS: 
Det er opprettet en egen knapp på websiden www.tndk.no : ”Neste tur”  Dette 
blir oppslagstavla for Steinbiten og her legges inn oppdateringer på deltakere.  
 
 
Kjell-Otto 
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PÅSKEDYKK MED TNDK 
 

 
 

Vi satser i år igjen på påske dykking, og inviterer alle dykkervenner til å 
delta. 

 
Det vil bli kjørt dagsturer med Steinbiten, med avreise fra Hvasser. 

 
Bindene påmelding til Trude tlf.988 50 026, trudeviola@tele2.no

 
 
    Avreise  Båtfører  Dykkeleder 
 
Skjærtorsdag 9.april  kl. 10.00  Jon   Trude 
 
Langfredag 10.april kl. 10.00  Kjell Otto  Sten Børre 
 
Påskeaften 11. april kl. 10.00  Jon   Sten Rune 
 
1. Påskedag 12. april kl. 10.00  Kjell Otto  Trude 
 
2. Påskedag 13. april kl. 10.00  Aarstein  Magne 
 
 
Turene vil bli organisert på samme måte som vanlige søndagsturer. 
 
Min ant dykkere 4 
Max ant dykkere 12 
 
Lettbåten rødnebb blir selvfølgelig også med på turene. 
 
Skulle noen ha ønske om å tilbringe påsken på Hvasser, kan Hvasser Motell 
anbefales.  
Tlf.33 39 30 01. 
 
Turene vil også bli annonsert på www.dykkesiden.com der vil vi ha link til 
påmeldingsliste. 
 
Ønsker du overnatting ? - Sjekk mulighetene på Hvasser Motell: 
www.hvassermotell.no
 
 

Velkommen til påskedykking! 
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Startmøte klubbutvikling 
 
Lørdag 28. februar hadde vi startmøte klubbutvikling på Peppes Pizza etter initiativ 
fra Sten Rune. 
Her fikk vi besøk av klubbguiden Benjamin Moen fra NDF. 
Det møtte opp 8 medlemmer, de fleste fra styret. 
 
Klubbguiden kommer ut til klubben for å informere om klubbens muligheter i form av 
utdanningstilbud og tilgjengelige verktøy. Videre kjøres det en prosess der klubbens 
ståsted analyseres og klargjøres. 
 
 
Målet med møtet er å komme fram til konkrete tiltak i klubben for å få den til å 
fungere bedre og samtidig ivareta medlemmenes ønsker om aktivitetstilbud. Grovt 
sett er agendaen følgende: 

 Info om Klubbguiden.no 
 Resultat av kartlegging av klubben. 
 Analyse av klubbens ståsted. 

 
”Hvordan vil jeg at klubben skal være i framtiden?” 
 

 Prosess for å komme frem til tiltak. 
 Ferdigstilling av tiltaksplan. 

 
Hva skjer i prosessen? 
En klubbveileder fra Norges Dykkeforbund vil styre prosessen klubben skal gjennom. 
Hensikten med møtet er å: 

 ha dialog og prosess med klubben. Vi skal bistå og hjelpe 
 engasjere og skape delaktighet blant medlemmene/deltagerne 
 avdekke og bevisstgjøre behov i klubben 
 formidle kunnskaper, ferdigheter, holdninger og erfaringer 
 finne konkrete tiltak for å bedre situasjonen 
 finne en felles plattform for videre arbeid i klubben 
 følge opp klubben 

 
 
Klubbens tiltaksplan ble følgende: 
 
Hva Hvordan 
Flere turer Midtuketurer m/Rødnebb 
 Turer i sommerferietiden 
 Opplæring av flere båtførere 
  
Søke midler/økonomigruppe Søke stiftelser, legater og fond. Min 6 

søknader pr. år. 
Kursarrangør Apparatdykking, VO midler 
Klubbhus Avtale med kommunen ang. ’hvite hus’ 
 Kompressor til nytt pumpehus 
Markedsføring Sende ut grasrotinfo 
 Lage facebook gruppe 
 Plakater på videregående skole 
 Få lister av lokalt Dykkesenter over 



uteksaminerte dykkere. 
 Lokalt næringsliv og lokalaviser 
  
Ta vare på medlemmene Lage familiekontigent 
 Familieturer med tema – to ganger i året. 
 Sende ut oppfordring til å ta med 

familien. 
 Få barna i vannet med NDF (KUBU Erik 

Fredriksen) 
 Utenlandstur 2010 
 Flere medlemmer/rekruttering 
NB!  Ansvarlige og datoer er utelatt på denne oversikten. 
 
 
Veien videre: 
Klubben jobber med overnevnte tiltak. Klubben kontakter NDF v/ bl.a. Stian Olsen og 
får drahjelp/veileding. 
 
Oppfølgingsmøte lørdag 19 september 2009. 
 
 
 
 

 
Leder og kasserer presenterer tiltaksplanen på utviklingsmøtet 28.2. ( foto: A. Vigulf) 



 
 
TURLISTE  STEINBITEN VÅR 2009 
 
April     Båtfører Dykkeleder 
Søndag 5.   Steinbiten er på slippen!   

Torsdag 
 
9 .   Jon Trude   

Fredag 10.   Kjell Otto Sten Børre   
Lørdag 11. Påskedykk Jon Sten Rune   
Søndag 12.  Fra Hvasser 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. ser Kjell Otto Trude   
Søndag 24. 
Søndag 31. 
    
Juni   
Søndag 7. 
Søndag 14. 
Søndag 21. 
Søndag 28. 
  
    
    
Båtførere: Jon 
  Kjell Otto 
  Aarstein 
  Per Arne 
  Lars Petter 
  Ole Einar 
 
 
Turene med MS Steinbite
Avgang fra Kjøpmannskj
    
Priser: ( Vanligvis 2 dykk) 
 -  medlemmer:       kr. 100
 - ikke-medlemmer  kr. 200
 - ikke dykkende gratis så l
Meld deg på til båtfø
VELKOMMEN PÅ TU

 

 

  
  
 Fra Hvas

Vårsprett
  Aarstein Magne   
  Per Arne Sten Børre   
        
        
  Jon Sten Rune   
  Lars Petter Trude   
  Aarstein Magne   
  Per Arne Sten Børre   
    
       
        

90646819 Dykkeledere: Sten Rune 92060029 
48160661   Sten Børre 99741809 
99721547   Magne 92425488 
97177725   Trude 98850026 
45600879       
92635335       

  
  

n er åpen for alle.     
ær kl. 1000 på turdagen om ikke noe annet er annonsert. 
        

      
,-       
.-       
enge det er plass.     
rer senest kl. 1800 dagen før oppsatt tur. 
R MED TJØME OG NØTTERØY DYKKEKLUBB! 



 
 

 

TJØME OG NØTTERØY DYKKEKLUBB 

Organisasjonsnummer: 992548118 

 
32774992548118 

 

Vil du gi din støtte til TJØME OG NØTTERØY DYKKEKLUBB? 

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller 
kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din 
Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i TJØME OG NØTTERØY 
DYKKEKLUBB! 

Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - 
og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette 
er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå 
direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen 
ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe 
for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til 
Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på 
www.norsk-tipping.no. 

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av 
følgende måter: 

1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk 
Tippings mange kommisjonærer. 
2. SMS: GRASROTANDELEN 992548118 til 2020 (tjenesten er gratis). 
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no. 
4. Norsk Tipping Mobilspill. 

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med 
på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.  

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! 



LOPPEMARKED 
  

Vestskogen skole Lerkeveien 12B. Vestskogen 

Lørdag 25.april kl 1000 - 1600 
  

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å levere lopper? 
  

Vi tar i mot lopper på Vestskogen skole fredag 24.april etter kl. 1830. 

  

Dersom du har problemer med å levere, kan vi også hente hjemme hos deg. 

Ring etter kl.16.00. Siste frist for avtale om henting er søndag 19.april 

  

 

Ansvarlig: Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb 

Kontaktperson:  Tove Adamsrød - 924 69 018  

 

 

 



TNDK ønsker at sikkerhet skal være en bærebjelke i klubben. 

Så gå over dykkerutstyret nå og gjør deg opp en mening om det er på tide med en 
servicetur. 
  
 Vår lokale service servicepartner, nemlig Deep Fantasea Dive Center 
www.deepfantasea.com har gode tilbud til klubbens medlemmer. 
  
Fram til 2. april vil dere få 20% avslag i prisen på trykkprøving av flasker og service av 
ventilsett. 
  
 Noen priseksempler er: 
  
 Trykkprøving  350kr 
 Service  1-trinn 150kr 
 Service 2-trinn 150kr 
  
 NB! Dette er full pris og du får 20% avslag på dette. 
  
 Siden det har en tendens til å hope seg opp med oppdrag rett før påske   kommer 
dette tilbudet som innebærer at du må levere utstyret innen 2. april for å nyte godt av 
rabatten. 
  
 Senteret har også gode tilbud på kurs og kan til våre medlemmer tilby: 
  
 IANTD basic Nitrox,  kr 1000 

 IANTD Advanced,      kr 1400 
 IANTD Rescue,          kr 1400 
 

Andre kurs på forespørsel. 

Ta kontakt med Terje på tlf. 970 19003 

 

 

http://www.deepfantasea.com/


RØDEHAVSTUREN 2008  AKA. R2008   del2 
 
 
Mandagen var det klart for tur til et sted som het Abu Dabbad. 
Dette var landdykk fra ei strand noen kilometer lenger sørover. 
Her var det gode muligheter for å se bl. a. store Seaturtles og sjøku hvis vi var 
heldige. 
Og skilpadder var det mange av… 
Talte opp til 7 stk. på et dykk. De beitet på sjøgresset som dekket mudderbunnen 
i bukta. 
Selvsagt var det også en del annet liv, bla. Crocodilefish og Bigfin Reef Squid 
(blekksprut)  Men sjøkuene glimret med sitt fravær. 
 
 

 
Sklipadde med sugefisk på ryggen i Aba Dabbad   ( foto: J. Bruu) 
 
 
 
Overflateintervallet ble bl. a. benyttet til å smake på restaurantens italienske 
pizzaspesialitet. 
Noen måtte også prøve seg på dromedarridning. 
Dykk to foregikk fra samme sted og det ble sett mye skilpadder her også. 
De spesielle sugefiskene lå som limt på skallet til mange av skilpaddene. Når de ikke 
lå der lå de på sandbunnen med buken motsatt vei og sugestedet så ut som 
undersiden på en støvel.  Var også noen triggerfish som gravde i bunnen og selvsagt 
blue spotted stingray for å nevne noen.   
 
 
 
 
 
 



 

 
Bigfin ReefSquid (blekksprut)  i Aba Dabbad    ( foto: J.Bruu) 
 
 
 
 
 
 

 
Sten Børre og Aarstein på dromedarryggen  ( foto: dromedarguide) 
 
 
 
 



 
De aller ivrigste ville ha nattdykk denne dagen. 
Det ble også gjennomført fra land noen kilometer sør for Port Ghalib, på et sted som 
het Marsa Shoni Soraya.. 
Her ble vi guidet av en dykker som hadde mistet stedsansen i skumringen. 
Vi vasset lenge og langt over korallene før vi endelig fant åpningen på dykkestedet 
som var en stor sprekk i korallrevet. 
Dykket var ellers OK, med en del nattaktive kryp som kreps og småfisk. 
Sovende papegøyefisk og andre arter var interessant å se. 
Hele 5 stk. lionfish på samme sted ble observert. 
På kvelden var det middag i restauranten og tur til Trygves Shallow Bar for en runde 
GT etterpå. Her var det et såkalt oriental show i barområdet. Det var egyptisk dans, 
magedans og aktiviteter for gjestene. En dansende, innpåsliten arabisk ”hest” dukket 
opp også…. Noen ble også plukket ut til samdans. 
 
 

 
Magedanser     ( foto: A. Vigulf) 
 
 
 
   
Tirsdagen var det tid for tur til et sted som het Marsa Mubarak. Var bare ca. en 
halvtimes gange fra kaia i fint vær. For egen del hadde jeg en ganske vond rygg 
denne dagen, særlig pga. tråkkinga før nattdykket, så jeg stod over første dykket.  
Her var det korallatoller, mye lionfish, softcorals, Giant moray, Grey Moray og 
Scorpionfish for å nevne noe. 
 
 



 
Giant Muray på Marsa Mubarak ( foto: Jon Bruu)    Flere bilder på: www.tndk.no 
 
 
På kvelden var det Oriental show med magedans og såkalt Tanoura Dance. Dette er 
en turistvariant av den egyptiske folkedansen Sufi dance hvor danseren snurrer rundt 
seg selv i MANGE minutter mens han gjør div. sjongløraktiviteter.  Ikke noe for folk 
som lett blir svimle….. 
 
 

 
Tanoura  dance  ( foto: Google) 
 
 
Onsdagen var det tur til revet Elpinstone som stod på programmet. 
Dette var den lengste turen med båt og tok ca. 2.5 timer hver vei. 
Det ble dykket på vestsiden av revet som har vegger ned mot 80-90 meter. 
Det ble observert mye av de samme artene, mens en whitetip reefshark ble sett i det 
fjerne av flere også. Dette ble også siste dykkedagen på turen. 



 

 
Avslapping på båtdekk mellom dykkene  ( foto: A. Vigulf) 
 
Hotellområdet hadde  2 stk. svømmebasseng som måtte prøves ut.   
Det var en gjeng som spilte mixed vannpolo. Her stod det ikke på innsatsen og det 
var bare om å gjøre å få ballen i mål… 
 
På kvelden var det tid for middag i restauranten og tur i baren.  Fakirshow stod på 
programmet denne kvelden.  Var en Egyptisk fakir som slukte flammer, lå på glass 
og på kniver bl.a.  Han ville ha med seg publikum og folk ble plukket ut til å stå på 
ryggen eller magen hans. 
Ble også karaoke denne kvelden. 
 
Torsdagen var det tid for restitusjon og utlufting av nitrogen før flyturen hjem på 
fredag.   
Vi var en gjeng som dro på tur i ørkenen med ATV-motorsykler. 
Her rakk vi så vidt solnedgangen fra ”Kameleggen” som Magne kalte den. 
En kjapp orientering om vekster i ørkenen samt en tur å besøke beduiner ble det 
også. Her fikk vi smake te og den spesielle beduinske røde drikken.   

 
ATV-rekka i ørkenen   ( foto: A.Vigulf)    Flere bilder på: www.tndk.no
 
Aarstein 

http://www.tndk.no/


Nytt fra NDF/VDK/ Tjøme Idrettsråd: 
 

• NDF-tall for 2008 
Blir det flere eller færre klubber i NDF? Hvor mange dykkere tok CMAS 
grunnkurs i 2008? Her kan du laste ned aktuelle tall for Norges Dykkeforbund 
for fjoråret. 

      Les mer på www.ndf.no 

 

• NDFs medlemsklubber tildelt kr. 1.388.086,- til utstyr! 

Etter at det  i oktober 2008 kunne meddeles at NDF endelig hadde fått godkjent sikringsbåt 
som tilskuddsberettiget. 

             Les mer på www.ndf.no 

• Ledermøte for klubbene på NTNU i Trondheim 21. og 22. mars. 

       Spesielle saker som skal opp:  - Klubbutvikling, 

    - Er det behov for dykkekretsene ? 

                                                         - Teknisk dykking.  Skal CMAS drive med dette ? 

            Les mer på www.ndf.no 

 

• Årsmøte i Vestfold Dykkekrets ble avholdt 26. februar i Sandefjord. 

Referat ikke tilgjengelig pr. dato 

 

• Årsmøte i Tjøme Idrettsråd ble avholdt 17. mars på Tjøme. 

Se neste side. 

 

 

 

 



 



 
WulffMorgenthaler 

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

 

 
 
Jon har fått et av sine dykkebilder på stor plakatform på flyplassen i
Tromsø i forbindelse med markedsføring av Universitetet i Tromsø. 
 
Trude har blitt sekretær i Vestfold Dykkekrets. 
 
Vi gratulerer. 
 
 
Av sikre kilder hører vi at vår tidl. samarbeidsklubb Drammen 
Dykkeklubb er lagt ned grunnet lite aktivitet. 
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