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Lederens hjørne 

Heisan alle dykkevenner!  

Sommeren er her - jo da den er det - selv om det har tatt litt tid. 

Påskedykking, vårspretten og loppemarked er gjennomført siden siste Blekka.  Mange 
hjelper til for å få aktivitetene til å komme i havn og det er kjempebra.  Dette bidrar til at vi 
kan tilby aktivitetene våre samtidig som vi kan avsette midler til fremtidige investeringer.  

Flere nye båtførere har fått sin ilddåp den siste tiden og det går veldig bra, her er det bare å 
få opp erfaringsgrunnlaget.   Med flere båtførere kan vi kanskje også få til ett utvidet tilbud i 
sommer? 

Vårt håp om å få til noe i pumpe huset som bygges ved kaia og bruk av det hvite huset lar 
seg ikke realisere da vi ikke har fått en avtale med kommunen om bruk av kaiplassen.  
Hvordan vi skal gå frem i denne saken er en av aktivitetene styret må jobbe med utover 
høsten.  Det er en lite ønskelig situasjon og for å si det mildt så føler vi oss ”litt” ført bak lyset.  
Kanskje det er på tide å hive korta i lufta igjen og se om vi burde lokalisere vår aktivitet fra ett 
annet sted. 

Jeg håper mange blir med oss på Steinbiten i sommer. 

God sommer! 

Sten Rune 

 

 



 
Kjære leser! 
 
 
I skrivende stund er sommeren virkelig kommet til Vestfold.  
Det har vært bra aktivitet i klubben denne våren selv om vi kom seint i gang grunnet 
en tøff vinter. 
 
Denne gangen kan vi by på innbydelse til Tjømetreffen som vil gå av stabelen 11. til 
13. september.  Videre blir det omtale av Vårspretten og loppemarkedet samt en 
oppfordring til å sjekke kontakter i forbindelse med båtplass. 
 
Vi har dessverre ikke fått på plass turlista for 2. halvår enda, og faste turer blir derfor 
ikke mulig å få satt opp før utover i august. Mer info kommer pr. e-post og på 
websiden utover. 
I juli vil det være stort sett opp til den enkelte båtfører å arrangere turer. 
 
For deg som dykker en del utenom klubbsammenheng  vil jeg sterkt oppfordre til å 
bruke dykkeflagg; se omtale i denne Blekka. 
 
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! 
 
Med ønske om en god dykkesommer, 
 
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.september  
Utgivelse av neste Blekke:   uke 39 
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 !  



 

 
 
Tekst og bilder 
 
Vi trenger variert stoff til Blekka og vi 
vet at mange medlemmer sitter på både 
gode historier, bilder og opplevelser. 
Vi tar imot alt fra sjømatoppskrifter, reisebrev 
og røverhistorier til kjøps- og salgsannonser, 
kjekt-å-vite og quiz/oppgaver. 
Det meste kan brukes, analogt eller digitalt, 
rettskrevet eller ei - men helst nedskrevet! 
 
 
Frist for stoff til neste Blekka er 15. sept. 
Send til:  avigulf@gmail.com 
 



DYKKE PÅ KVELDSTID? 

Denne våren prøvde vi å få til en ordning sammen med Kongsberg Dykkeklubb om å ha 
”Gyda” permanent på vannet.  Hensikten var å kunne tilby midtuke dykking og en enklere 
tilgang for Kongsberg sine medlemmer til å ta Gyda ut på sjøen. 

Tiltaket og intensjonen er jo bare helt suverent 

men dessverre så strander det på en fornuftig båtplass – til en fornuftig pris.   Båtplassen bør 
ligge slik at en ikke behøver å bruke alt for mye drivstoff for å komme ut til dykkeplassene og 
på en slik måte at det er enkelt for den som skal holde ett oppsyn med båten. 

Vi har prøvd og undersøkt i forskjellige havner rundt Vallø og inne i Tønsberg.  Enten kom vi 
for langt ut på ventelista eller så kosta det skjorta og buksa for en liten plass. 

Som sakt, tiltaket og intensjonen er så bra at vi kan ikke gi oss! 

Så, dersom det er noen som sitter med noen mulighet for en båtplass så ikke nøl med å si 
fra til oss.  Om vi ikke klarer noe i år så bør vi prøve igjen neste år. 

Bare tenk på hvor deilig det ville være å hive seg i Gyda for ett dykk etter en dag på jobben! 

Bruk fantasien og dine kontakter og bidra til å skaffe TNDK og KDK en fornuftig plass til 
GYDA. 

 

 

 

Sten Rune 



 
 

Invitasjon til Tjømetreffen 11.-13. september.  
 
Tjøme og Nøtterøy dykkeklubb inviterer i god tradisjon til Tjømetreffen 
på Hvasser. Treffet er for dykkere og ikke dykkere.  
 
Det er leid hytter på Hvasser motell, og dykkebåten 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 kreves godkjent dykkebevis.  
 
Det koster 1400,- å delta for dykkere, halv pris for ikke dykkere.  
 
Vi tilbyr:  
 

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

Treffet starter med innkvartering i hytter og felles grilling på 
fredagskvelden (ta med egen grillmat). Og nattdykk for de som ønsker. 
 
Bindene påmelding til trudeviola@tele2.no, telefon 988 50 026. eller 
link på dykkesiden innen 21. august.  

mailto:trudeviola@tele2.no


Du føres på påmeldingslisten når du har betalt.  
Kontonr.  2560 20 05995 
 
 
 
 
 

 
Rekebord på Tjømetreffen 2008. 



Vårspretten 2009 
 
Denne gikk av stabelen 21. til 24. mai.  
Det var et bra antall deltakere som hygget seg på turer med Steinbiten og Rødnebb 
fra Sandøsund på Hvasser. 
Båtansvarlig Kjell-Otto hadde investert i nye VHF’er og Rødnebb var påmontert nye 
slepekroker og ellers tatt vårpussen så materiellet skulle i hvert fall være i orden. 
 
Turen på torsdag var det Jon som kjørte. 
Den gikk da til Kløvningen. 
Var sol og flotte forhold. 
 
På Fredagen var det også Jon som var båtfører. 
Turen gikk da til Kringlene syd for Bustein. 
Var mye nedbør denne dagen så det var godt med plass ombord. 
 
På Lørdagen var Kjell-Otto båtfører og turen gikk til Gloskjær i flott vårsol. 
Full båt igjen og gode opplevelser for dykkesugne dykkere. 
 
 
På søndagen var undertegnede båtfører. 
Denne gikk til Busteinsund, nærmere bestemt til vestsiden av Østre Bustein. 
Vi hadde en liten svipp utover mot Kløvningen, men fant ut at det var tryggest med 
mer innaskjærsdykking denne dagen da det blåste opp mot 8 m/s fra sørvest. 
 
Ved tillegging ble det konstatert at dynamoreima hadde hoppet av og var skadet. 
Ja, ja vi hadde fått varsel av båtansvarlig at det kunne skje så det var ikke helt 
uventet. Men det var bare å skru av alt av strømforbrukere bortsett fra VHF-en.  Var 
ingen startproblemer ved avgang igjen. 
 
Tot. var 11 dykkere i sjøen, hvorav 10 hadde gjentatt dykk. 
3 stk. bobletellere var også med. 
Det ble som vanlig grilling og ljuging mellom dykkene. 

 



 
På 2. dykket med pulje Ramos & Co i sjøen langs vestsiden av østre Bustein ble 
dykkeleder en smule bekymret da det i begynnelsen av dykket kom en heftig orange 
speedbåt tilhørende en av distriktets eiendomsinvestorer med bakgrunn i bilbransjen 
for ikke å nevne navn. Den durte igjennom sundet nærmest på tomgang ☺ ca. 20 
knop, men bare noen timetere fra dykkerne.  Men det gikk bra. Vi hadde jo 
dykkeflagget oppe ☺……………”Hørte ikke noe til båten jeg” sa Joakim ved 
ombordstigning.  Ja, disse speedbåtene bråker vel kanskje mest over vann da. 
 
 Ellers kan det nevnes at Jon tok årets første registrerte steinbit. 
 
 

 
Båtparken i ved Østre Bustein ( Fotos: A. Vigulf) 
     
 
Aarstein  
 
     
 



GRASROTANDELEN 
 
Grasrotandelen _GIR_ inntekter til dykkeklubbene. 
Her er en oversikt over klubber som har fått inntekter pr. 10. juni 2009, dvs. etter drøye 
3 mnd. drift. 
 
Navn Antall givere Bidrag Fylke 

Sum: 619  68 482   
STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 18  3 311 NORD-TRØNDELAG 
KRISTIANSUND DYKKERKLUBB 37  3 297 MØRE OG ROMSDAL 
ALTA DYKKERKLUBB 20  3 237 FINNMARK 
SOTRA SPORTSDYKKERKLUBB 22  3 101 HORDALAND 
RISØR UNDERVANNSKLUBB 32  3 096 AUST-AGDER 
SARPSBORG DYKKERKLUBB 18  3 009 ØSTFOLD 
VERDAL SPORTSDYKKERKLUBB 17  2 880 NORD-TRØNDELAG 
FARSUND UNDERVANNSKLUBB 16  2 802 VEST-AGDER 
NORHORDLAND DYKKERKLUBB 15  2 684 HORDALAND 
HADSEL UNDERVANNSKLUBB 12  2 670 NORDLAND 
HERØY DYKKERKLUBB 30  2 285 MØRE OG ROMSDAL 
EIDSVOLL DYKKEKLUBB 17  2 021 AKERSHUS 
NORD SALTEN DYKKERKLUBB 14  1 929 NORDLAND 
NORDVESTN UNDERVANNSKLUBB 17  1 892 MØRE OG ROMSDAL 
SØGNE DYKKERKLUBB 13  1 604 VEST-AGDER 

TJØME OG NØTTERØY DYKKEKLUBB 15  1 437 VESTFOLD 
OSLO SPORTSDYKKEKLUBB 11  1 426 OSLO 
HOLMESTRAND DYKKERKLUBB 14  1 388 VESTFOLD 
SUNNDAL UNDERVANNSRUGBYKLUBB 12  1 366 MØRE OG ROMSDAL 
ISHAVSBYEN DYKKERKLUBB 14  1 296 TROMS 
EGERSUND DYKKEKLUBB 11  1 262 ROGALAND 
ARENDAL UNDERVANNSKLUBB 8  1 255 AUST-AGDER 
MOSS UNDERVANNSKLUBB 16  1 197 ØSTFOLD 
KIRKENES FROSKEMANNSKLUBB 11  1 197 FINNMARK 
SVENNER DYKKEKLUBB 12  1 075 VESTFOLD 
ÅLESUND SPORTSDYKKERKLUBB 13   973 MØRE OG ROMSDAL 
MJØSEN DYKKERKLUBB 9   937 HEDMARK 
BESSAKER UNDERVANNSKLUBB 14   891 SØR-TRØNDELAG 
BODØ SPORTSDYKKERKLUBB 11   857 NORDLAND 
MOSJØEN SPORTSDYKKERKLUBB 11   809 NORDLAND 
IKORNNES DYKKERKLUBB 11   746 MØRE OG ROMSDAL 
RØYKEN SPORTSDYKKERKLUBB 6   733 BUSKERUD 
BØ DYKKERKLUBB 11   721 NORDLAND 
BALLANGEN DYKKEKLUBB 8   714 NORDLAND 
NOTODDEN DYKKEKLUBB 9   690 TELEMARK 
ULSTEIN OG HAREID DYKKERKLUBB 4   577 MØRE OG ROMSDAL 
GRENLAND DYKKEKLUBB 6   569 TELEMARK 
OCTOPUS DYKKERKLUBB 9   542 HORDALAND 
OSLO UNDERVANNSKLUBB 1951 5   539 OSLO 
SANDEFJORD DYKKERKLUBB 5   509 VESTFOLD 
HORTEN UNDERVANNSKLUBB 4   447 VESTFOLD 
ORKLA UNDERVANNSKLUBB 7   441 SØR-TRØNDELAG 
ROGNAN DYKKERKLUBB 3   378 NORDLAND 
SJØLØWEN DYKKERKLUBB 5   365 OSLO 



NEPTUN SPORTSDYKKERKLUBB 2   356 NORDLAND 
LARVIK DYKKEKLUBB 2   350 VESTFOLD 
STAVANGER UNDERVANNSGRUPPE 2   300 ROGALAND 
VADSØ DYKKERKLUBB 2   299 FINNMARK 
SANDE DYKKERKLUBB 6   285 VESTFOLD 
OSLO FRIDYKKERKLUBB 2   244 OSLO 
TROMSØ UNDERVANNSKLUBB 2   234 TROMS 
BÆRUM UNDERVANNSKLUBB 3   221 AKERSHUS 
LYNGDAL DYKKEKLUBB 5   210 VEST-AGDER 
SIREVÅG DYKKERKLUBB 6   171 ROGALAND 
GJØVIK FROSKEMANNSKLUBB 4   167 OPPLAND 
KARMØY SPORTSDYKKERKLUBB 3   146 ROGALAND 
PINGVIN SPORTSDYKKERKLUBB 2   108 SØR-TRØNDELAG 
SLENESET DYKKEKLUBB 1   73 NORDLAND 
SJØTROLLET DYKKERKLUBB 1   60 AKERSHUS 
HAMMERFEST SPORTSDYKKERKLUBB 2   56 FINNMARK 
GRENMAR DYKKEKLUBB 1   53 TELEMARK 

 
 
Kilde: Bladet Dykking/ Norsk Tipping 
 
Men det at alltids behov for mer innsats. 
Så folkens det er bare å registrere seg og støtte klubben. 
 
Last ned strekkoden på www.tndk.no  og lever til din tippekommisjonær når du        
skal tippe. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tndk.no/


Loppemarked  25. og 26. april 
 
Klubben hadde booket gymsalen på Vestskogen skole for nytt loppemarked (var vel 
det 4. i klubbens historie) denne helgen. 
Vi hadde en del lagrede lopper hos Trude, men trengte en del mer for å avholde et 
fullt marked. Responsen lot ikke vente på seg etter annonsering i TB og det ble kjørt  
mange lass så salen var omtrent full på fredagskvelden. 
 
Etter en rask briefing lørdags morgen fant vi ut at vi ville gå for prisfohandling inne og 
betaling ved utgangen. Dette ville lette pengehåndteringen samt antakeligvis gi en 
del mindre svinn.  Og dette fungerte. 
 
Det kom en jevn strøm av handlende fra åpningen kl.1000, men det var ingen tilløp til 
køer ved starten slik det hadde vært før. 
Annonseringen av markedet var kun via plakater oppsatt langs veien, samt på noen 
butikker. 
 
I utgangspunket skulle vi bare ha marked på lørdagen, men vi så at vi hadde MYE 
igjen så loppesjef Tove fikk samlet troppene til å stå på på søndagen også. 
   
Det var brukbart besøk på søndagen også, og da vi begynte med posesalget etter 
hvert ble det fart i sakene. Folk plukket med seg det de fikk trøkt ned i posene. 
Alt i alt ble markedet vellykket, selv om det ble en del jobb på enkelte. 
 
 

 
Inne i gymsalen. Flere bilder på: www.tndk.no  (Foto: A.Vigulf) 
 
Aarstein  
 
     
 

http://www.tndk.no/


Når flagget er oppe - er dykker nede! 
 
Vi er i den tiden på året hvor det dykkes mest. Med den følger meldinger 
til NDF om båtførere som ikke forstår hva flagget betyr, og om dykkere 
som IKKE merker dykkestedet med dykkeflagg. 
 

 

 
Signalflagg ”A” 
 
Til Båtfører: 
Dykkeflagget (internasjonalt signalflagg ”A”) betyr: ”Jeg har 
dykker nede, hold godt klar og gå med sakte fart.” 
 
Til Dykker: 
Marker alltid stedet der det dykkes med dykkeflagg. Husk at 
signalet skal være synlig hele horisonten rundt. Vurder om 
dykket krever ytterligere merking eller signalgiving! 
 
Hold godt klar og gå med sakte fart!   
 



Nytt fra NDF/VDK/ Tjøme Idrettsråd: 
 

• Oppdaterte dykke-episoder 
 

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 her:   http://www.ndf.no/t2.asp?p=23383

• Økonomimuligheter for klubbene 

 
Støtte gis til den frivillige medlemsbaserte aktiviteten. Her finner klubbene våre 
en oversikt over økonomiske ordninger de kan ta del i. 

Overordnet føring
  

Gjennom medlemskapet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF) er medlemmene sikret at klubbens drift er basert på demokratiske 
verdier da alle medlemsklubber må følge NIFs basis-lovnorm for idrettslag, samt 
slutte seg til Lov for Norges Dykkeforbund. 

  
Klubben og dens medlemmer får tilgang på den økonomiske støtte som 
kanaliseres via NIF, Idrettskretsene, Idrettsrådene og NDF. 
 
   
Les mer:  Ulike støtteordninger(PDF)

 

• Momskompensasjon på tjenester for 2008 

           Nå kan dykkeklubbene søke NIF om momskompensasjon på tjenester for 2008. Søknadsfrist: 31. august  2009. 

For å være søknadsberettiget må følgende krav oppfylles: 
• Idrettslaget må være medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité  
• Idrettslaget må levere søknad på NIFs søknadsskjema sammen med vedleggene 

i tråd med NIFs retningslinjer for 2008 

            Les mer på www.ndf.no

 

Tjøme Idrettsråd: 

• Jobber med å få utvidet Tjømehallen for Turngruppa i Tjøme IL. 
• Blir kulturuke på Tjøme igjen 10.- 18. oktober, og vi regner med å representere 

klubben med et arrangement i år også. 

http:/www.ndf.no/t2.asp?p=23383
http://www.ndf.no/files/%7bECBE164A-2DE4-417A-931E-B7464DE9A396%7d.pdf
http://www.ndf.no/


Viktige hendelser i dykkingens historie 
4500 
f.Kr. 

Tidligste opptegnelser fra fridykking etter perler 

1200 
f.Kr 

Dykkere ble brukt ved militære operasjoner under Trojanerkrigen 

900 
f.Kr. 

Assyriske tegninger beskriver en tidlig utgave av dykkerutstyr 

480 
f.Kr. 

Xerxes brukte dykkere for å berge last og utstyr fra sunkne skip 

400 
f.Kr. 

Kvinnelige fridykkere fra den nordvestre del av stillehavskysten sanker skjell og sjøvekster fra 
havbunnen 

320 
f.Kr. 

Den første dykkerklokken ble angivelig brukt av Alexander den Store: Han skal ha blitt senket ned til 
bunnen av Bosporos-stredet i en stor glasskrukke, men det er usikkert om man på den tiden hadde 
tilgjengelig teknologi til å produsere en slik stor glasskrukke som kunne tåle trykket 

300 
f.Kr. 

Aristoteles beskrev sprengt trommehinne hos dykker 

1535 Guglielmo de Lorena konstruerte en dykkerklokke som ble brukt av dykkere for å undersøke havarerte 
lektere 

1578 Engelskmannen William Bourne beskrev primitiv undervannsbåt i sin bok Inventions and Devices 

1620 Cornelius Drebbel utviklet en én-atmosfæres dykkerklokke; i hovedsak forløperen til den moderne 
undervannsbåt 

1663 Ved hjelp av en dykkerklokke hevet dykkere kanoner fra vraket av det svenske krigsskipet «Wasa» 
som befant seg på 30 meters dyp 

1670 Robert Boyle beskrev for første gang symptomer på dekrompresjonsskade ved «bobler i øyet på en 
slange i vakuum» 

1680 Giovanni Borelli fra Italia beskrev et selvforsynt pusteapparat laget av lær 

1691 Edmund Halley forbedret dykkerklokkekonseptet ved å fornye luften i dykkerklokken ved hjelp av et 
system med luftfylte tønner som ble senket ned til dykkerklokken 

1715 Engelskmannen John Lethbridge utviklet en av de første armerte dykkerdrakter, konstruert som en 
tønne av tre, med vinduer av glass og åpninger for armene. Betegnes «semi-atmospheric» pga. armene 
som er utsatt for omgivende trykk 

1774 Freminet, en fransk vitenskapsmann dykket til 15 meter og oppholdt seg der i en time ved hjelp av en 
dykkerhjelm som ble forsynt med komprimert luft gjennom en slange fra overflaten 

1797 K.H. Klingert fra Tyskland presenterte den første dykkerhjelm og -drakt forsynt med luft fra en 
kompressor/pumpe 



1825 William H James konstruerte et selvforsynt dykkerapparat 

1828 Den første praktisk anvendelige åpne dykkerdrakten forsynt med luft fra overflaten ble tatt i bruk i 
England av brødrene John og Charles Dean 

1837 August Siebe utviklet den første lukkede dykkerdrakten med utpustingsventil i dykkerhjelmen 

1841 Pol og Wathelle fra Frankrike beskrev behandling av dekompresjonssyke (dykkersyke) ved hjelp av re-
komprimering 

1844 Henri Milne-Edwards fra Frankrike gjennomførte de første undervannstudier av marint liv, i Messina-
stredet utenfor Sicilia 

1865 Franskmennene Renolt Rouquayrol og Auguste Denayrouze utviklet et pusteapparat med en automatisk 
tilførselsregulator og luftforråd for ryggmontering på dykkeren 

1871 Paul Bert påviste at bobler i vev etter dekrompresjon i hovedsak består av nitrogen 

1879 Engelskmannen Henry Fleuss bygget det første lukkede selvforsynte oksygenapparat 

1892 Franskmannen Louis Boutan tok de første undervannsfotografier. I 1899 senket han et kamera ned til 
femti meter der han ved hjelp av fjernstyrt teknikk tar en rekke fotografier 

1913 Neufeldt og Kuhnke, et Tysk konstruksjonsfirma, patenterte en panserdrakt med kuleledd i armer og 
ben. Det norske sjøforsvaret startet det første dykkerkurs 

1924 Franskmannen Yves Le Prieur utviklet en manuelt operativt selvforsynt ventil for pressluftapprat. Den 
britiske oppfinneren Joseph Peress bygget en panserdrakt med oljefylte ledd i armer og bein 

1927 Helium til bruk som pustegass for dykking gjennomgikk de første tester i USA 

1928 Robert Davis konstruerer den første dykkeklokke med innvendige luker for å beholde trykket under 
transport til overflaten 

1930 Dykkere med panserdrakter berget fem tonn gullbarrer fra Egypt som lå på 130 meters dyp utenfor 
kysten av Frankrike 

1935 Louis de Corlieu markedsførte svømmeføtter av gummi i Frankrike. Behnke påviste at nitrogen i 
komprimert luft er grunnen til narkose ved dykking med luft til større dyp enn 40 meter 

1937 Den amerikanske ingeniøren Max Nohl dykket til 420 fot (128 meter) i Lake Michigan med en 
pustegass laget av oksygen og helium (heliox). To amerikanere gjennomførte et dykk til 500 fot (152 
meter) med heliox som pustegass 

1939 Ubåten USS Squalus havarerte på 74 meters vanndyp utenfor Portsmouth, New Hampshire, men heves 
i løpet av de neste fire månedene: Hevingen markerte starten for dykking med heliox som pustegass for 
ordinær dykking 

1943 Franskmennene Jacques-Yves Cousteau og Emile Gagnan fullførte utviklingen av automatisk 
vannlunge for komprimert luft (pusteventil). Ventilen ble brukt for dykking ned til 64 meter i 
Middelhavet 

1948 Det norske sjøforsvaret startet dykkerskole i Trondheim 



1957 Norges Amatørdykkerforbund ble stiftet 

1961 Hannes Keller og Mac Leish dykket med våtdrakt til 222 meter i den sveitsiske innsjøen Maggiore 

1962 Hannes Keller setter ny rekord til 305 meter utenfor kysten av California. Prosjektet «Conshelf One», 
ledet av J. Cousteau, gjennomførte et dykk der to dykkere oppholdt seg i et undervannshabitat på 10 
meters dyp i 7 døgn 

1963 Conshelf Two: Et habitat på 11 meters dyp i Rødehavet utenfor kysten av Port Sudan huset 5 dykkere i 
en måned. Et tilsvarende habitat på sjøbunnen huset 3 dykkere på 27 meter i syv dager 

1969 Tektite I, sponset av bl.a. NASA og den amerikanske marinen, gjennomførte et prosjekt der 4 dykkere 
oppholdt seg 60 døgn på 15 meters dyp utenfor de amerikanske jomfruøyene 

1972 COMEX, et fransk undervanns- og serviceselskap, gjennomførte et forsøksdykk i trykkammer til et 
simulert vanndyp av 610 meter 

1974 Første metningsdykk ledet av og utført med norske dykkere på kontinentalsokkelen i Nordsjøen; 6 
dykkere oppholdt seg under trykk i 7 døgn og monterte «Brent Spare Bouy Manifold» på 176 meters 
dyp. Artic Surveiyor, Norges første dynamisk posisjonerte dykkeskip ble satt i operasjon på Ekkofisk-
feltet for Philips Petroleum 

1976 Oceaneering International, et amerikansk dykke- og serviceselskap, gjennomførte dykk til 439 meter 
utenfor kysten av Spania med Jim Suit panserdrakt. Franskmannen Jacques Mayol fridykket utenfor 
Elba til 100 meter; dykket varte i 3 minutter og 40 sekunder 

1977 COMEX gjennomførte metningsdykkrekord for kommersiell dykking til 460 meter. Denne rekorden 
ble senere slått av det samme selskapet med et metningsdykk til 501 meter 

1979 Statens Dykkerskole ble opprettet 

1980 Ved Duke University Medical Center ble det gjennomført simulert metningsdykk til 650 meter; 
pustegassen som ble brukt var en blanding av helium, oksygen og nitrogen 

1981 Deepex II; 6 dykkere til 510 meter i Nutecs kammeranlegg 

1988 COMEX gjennomførte metningsdykk med 6 dykkere til 520 meter i Middelhavet; pustegassen var en 
blanding av hydrogen, helium og oksygen (hydreliox) 

1992 COMEX gjennomførte metningsdykk med en pustegassblanding av hydreliox til 700 meter i et 
landbasert kammeranlegg i Marseille, Frankrike 

 
Kilde: Store Norske Lexicon 



Matsiden:   SCAMPI MED GRUNNINGREDIENSER 
 

- Rå, rensede, tinte scampi 
- Ferske kamskjell rett fra dagens dykk 
- Tinte blekksprutbiter fra den asiatiske sjappa 
 
- Olje 
- Hakket hvitløk 
- Hakket rød chilli 
- Hakket ingefær 
- Paprikakrydder 
- Et par klyper sukker 
- halv ts salt 
 
Skvis ut luft, knytt posen igjen, klem rundt på posen slik at 
innholdet får blande seg godt. la det ligge i et par timer i 
kjøleskapet. Vend på posen av og til. 
 
Kutt opp de grønnsakene du liker. Ha dem i en tefloNgryte med olje, 
salt og en liten dæsj med vann. Skru opp varmen, når det freser 
rører du rundt, legger lokk på og skrur ned på laveste. Nå skal det 
bar dampe. 
 
Kok opp noen gode nudler av god kvalitet. Ikke Mr. lee eller slike 
poser.. 
 
Når grønnsakene er møre og nudlene er klar, slår du vannet av 
nudlene, skyller dem fort i kaldt vann, lar det renne av og kaster 
dem oppi med grønnsakene. Hell oppi litt sweet chilli saus, limesaft 
litt soyasaus og rør rundt. 
 
Stek blandingen av scampi, blekksprut og kamskjell i en panne og 
når det er klart (skal ikke stekes så lenge da det blir seigt) kaster du 
det oppi gryta med nudler og grønnsaker. 

 

     Lykke til !! 
 
 



 
WulffMorgenthaler 

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

 

 
 
 
Dykketur søndag 5.juli fra Kjøpmannskjær. 
Påmelding til båtfører Kjell-Otto, tlf. 481 60661
 
 
Ingen oppsatte turer videre i juli. 
Følg med på mail / SMS / dykkesiden ! 
 
 
GOD SOMMER! 
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