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Lederens hjørne 

Heisan alle dykkevenner!  

Det går mot høst men det skal ikke hindre oss i å få dere i vannet, det er bare å hive seg med 
MS Steinbiten på våre helgeturer.  Det er spådd mange fine helger utover høsten. 

Årets Tjømetreffen ble også i år en flott samling med mange dykkere i vannet og enda flere 
med på grilling og rekebord.  Det er flott å se at så mange tar turen og ikke minst er det flott at 
vi har aktive ildsjeler som står på for å få dette til – år etter år. 

Utover høsten blir det medlemsmøte hvor bla neste års langtur skal diskuteres.  Blir det ekstra 
langtur denne gangen kanskje? 

Høsten byr også på muligheter for kursing og årets Marinbiologikurs som kjøres i Larvik er å 
anbefale.  Det vil nok utvide horisonten for mange dykkere og er å anbefale. 

Håper å se mange av dere på MS Steinbiten utover høsten. 

Sten Rune 

 

 

 



 
Kjære leser! 
 
 
Høsten er kommet, men det er ingen grunn til å legge dykkeutstyret til tørk. 
Det er nå og utover sikten pleier å bli bra…. 
I skrivende stund har vi dessverre nylig hatt en tragisk dykkeulykke i vårt område så 
jeg oppfordrer folk til å ta sikkerheten på alvor og ta gjerne et oppfriskningsdykk 
dersom det er lenge siden du har dykket. 
 
Denne gangen kan vi by på omtale av Tjømetreffen og innbydelse til medlemsmøte i 
Tønsberg og marinbiologikurs i Larvik.  Videre blir det beretning fra sørlige 
breddegrader, info om nye muligheter på websiden og mattips. 
 
Trenger stadig mer stoff til denne Blekka så det er bare å ta tastaturet fatt! 
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 gode dykk, 
 
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 : 20.desember  
Utgivelse av neste Blekke:   uke 52 
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 !  



Tjømetreffen 2009 
 
Denne gikk i år av stabelen 11.- 13. september på Hvasser. 
I år var det 23.gang den ble arrangert og som de siste årene var det med base på Hvasser 
Motell og Sandøsund. 
 
Påmeldingene til årets treff lot vente på seg, men etter en del publisering og litt masing fra 
treffansv.  så ble det en bra gjeng ut av det.  Ca. 20 dykkere + mannskap fra klubben møtte 
opp. 
Vi hadde fått tilgang til ekstra dykkebåt i ”Sjarken” fra Færder DK som også stilte med 5 
deltakere.  Dessuten fikk vi låne ”Gyda” til Kongsberg Dykkeklubb. 
 
Treffet startet med et nattdykk på fredagen ved 20-tiden, etter at de fleste var ankommet og 
installert seg på hyttene sine. 
Turen gikk til Pusane/ Søndre del av Ildverket og folk fikk en god start på treffet.  
 
Alle hyttenene bortsett fra en (staff-hytta), var pusset opp siden i fjor og framstod mer 
moderne og stille ( gulvknirkinga var redusert betraktelig.)   
I tillegg var det investert i bålplass med bålpanne på 3-fot som fungerte utmerket seint utover 
kvelden. Her var det bare å ta for seg av vedlageret til motellet også. 
 
Lørdagen åpnet med sol, men litt mer vind enn forventet. 
Turen gikk da sørover til Kløvningbåen med ”Sjarken”, mens Steinbiten gikk til Svartskjær-
området.  Sjarken ankret rett i restene etter ”Capella” så her var det mest rust på programmet. 
Ved Svartskjær ble det funnet torsk og krabber og fine formasjoner. Sikten var ikke så gærn 
heller. 
 
Etter første dykket satte vi baugene mot lagunen på Kløvningen. 
Et litt løst girsystem på ”Sjarken” laget litt oppstyr ved tillegging, men ble fikset raskt av 
drevne FDK’ere så vi klarte det på 2. forsøk. 
Det var så tid for overflateintervall og grilling . 
I bukta ble det oservert sanketeiner med  ulovlig vare som ble behørig sjøsatt.  
 

 



Grilling & overflateintervall på Kløvningen  (foto: A. Vigulf) 
 
Dykk 2 foregikk fra båtene rundt sydenden av Kløvningen og ved Gloskjær. 
Vi sleit litt med å få startet ”Gyda”, men fant etter hvert ut at problemet var  noe dårlig 
kontakt på dødmannsknappen. Og etter vi fgant ut av det gikk det greit. 
 
På kvelden var det tid for det tradisjonsrike langbordet med reker og tilbehør. 
Noen hadde dratt opp krabber på dykkene som ble kokt og folk koste seg utover kvelden.  
Litt kjølig ble det etter hvert, men vi dro bordene sammen og fyrte opp bålpanna og holdt 
varmen oppe. 
 
 
 

   Bålstemning på lørdagen  ( foto: A. Vigulf) 
 
 
Søndagen var sola oppe men vinden hadde dessverre frisknet enda mer til fra nordvest og vi 
valgte å reise til Busteinsund denne dagen. 
 
Det var en båt som lå på godplassen i bukta på Vestre Bustein, men vi ordnet oss plass ytterst 
og brukte taket på kahytta på Steinbiten som entringsplass til øya.  
 
Dykkinga foregikk stort sett sør i sundet samt på vestsiden av vestre Bustein grunnet vinden. 
Det ble grilling og ljuging under overflateintervallet her også. Noen ble også stranddykkere 
og gikk tur på stranda i fullt utstyr, mens 2 aktive FDK’ere måtte ligge i sjøen nesten hele 
tiden. 
 
Tror de fleste var fornøyde med årets treff, og vi ønsker velkommen igjen til neste år! 
 
Flere bilder på www.tndk.no -> bildegalleri   el. direktelink:  http://bildegalleri.tndk.no
 
 
Aarstein 

http://www.tndk.no/
http://bildegalleri.tndk.no/


 
Båtparken på Vestre Bustein på søndagen (foto: A. Vigulf) 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
Dato:   Torsdag 15. oktober kl. 1900 
 
Sted:  Dolly Dimples, Tønsberg Brygge 
 
Agenda:   

• Reise 2010/2011 
• Status klubbutvikling 

 
Klubben spanderer maten. 
 

VELKOMMEN! 
 

 
 

SPARING til reise ? 

TNDK minner om sparemuligheten gjennom klubben.   
For å gjøre det enklest mulig så oppfordrer TNDK medlemmene å legge inn et trekk i 
nettbank. 
 
NB! VIKTIG! NB! 
Betalingen MÅ merkes med: 
navn, sparing R2008 
Konto nr. for sparing:  1638.13.55628 



Dykketurer med Steinbiten høst/vinter 2009 
 
 
NB! Merk dere at vi nå prøver oss på annenhver lørdag og søndag. 
 
Dato      Båtfører   Dykkeleder 
 
 
Søndag 4. oktober    Kjell Otto   Sten Børre 
 
Lørdag 10. oktober    Ole Einar   Sten Rune 
 
Søndag 18. oktober    Jon    Magne 
 
Lørdag 24. oktober    Lars Petter   Trude 
 
Søndag 1. november    Per Arne   Sten Børre 
 
Lørdag 14. november    Kjell Otto   Sten Rune 
 
Søndag 29. november    Aarstein   Magne 
 
Lørdag 12. desember    Jon    Trude 
 
Søndag 27. desember Torskedykk  TBD    TBD   
 
Onsdag 30. desember Romjulsdykk  TBD    TBD 
 
TBD= ikke avklart 
 
Båtførere  Mobil 
Jon Bruu 906 46 819 
Aarstein Vigulf 997 21 547 
Kjell Otto Hermansen 481 60 661 

Per Arne Kristiansen 971 77 725 
Lars Petter Lauritzen 456 00879 
Ole Einar Adamsrød 926 35335 

  
Dykkeledere Mobil 
Magne Kr. Bertelsen 9242 5488 
Sten Rune Pedersen 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) 
-         Medlemmer kr. 100.- pr. tur 
-         Ikke medlemmer kr. 200.- 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! 
 
 
Regn med at det blir Nattdykk 1. torsdag i desember på Tjøme i år også. 
Følg med på mail og web! 
 

 
 
MS Steinbiten trenger NY båtplass! 
 
Vi har blitt oppsagt av kommunen grunnet at brygga skal være en anløpsbrygge. 
 
Har du tips som kan føre til at vi kan få en fornuftig båtplass på Nøtterøy/Tjøme så ikke nøl 
med å ta kontakt med  Svein Roar,  tlf. 91335806 eller  tndkpost@gmail.com
 

 

mailto:tndkpost@gmail.com


 
 

 

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! 



CMAS MARINBIOLOGIKURS  
Sted: Larvik 
Dato:  30/10-1/11-09 
 
 
Dette kurset er først og fremst beregnet for APPARATDYKKERE med relativt beskjeden 
kjennskap til emnet MARINBIOLOGI,  
men som likevel har blitt nysgjerrig på alt det rare som kan oppleves, sees, spises og/eller 
fotograferes når vi er under overflata. 
 
Deltakerprisen har vi denne gang greid å få så lav som kr 1.750,-. 
 
Den betales til  
Larvik Dykkeklubb,  
Postboks 270, 3251 Larvik  
Konto: 2510 23 12409 innen  15/10-09. 
 
Absolutt minimum deltakerantall 8, - maksimum er 12! 
 
(Det settes om nødvendig opp venteliste) 
Dersom vi altså ikke har minst 8 betalte deltakere den 15. oktober VIL det hele bli avlyst.  
Påmeldte deltakere som ikke har meldt seg av INNEN 15/10 regnes likevel som BINDENDE 
PÅMELDTE. 
 
NB: Oppmøte fredag 30/10 kl. 18:00! 
 
Dersom man betaler innen fristen og kurset skulle bli avlyst så refunderes hele beløpet. 
 
Prisen på 1.750,- innbefatter: 
* Selve kurset 
* Relativt enkel overnatting fredag - søndag i Larvik DK sitt klubbhus. 
* Felles bevertning under hele kurset. (ikke øl/brus) 
* Inntil 2 båtdykk med Stavern Dykkersenters nye båt lørdag 31/10 (normalpris 350,-). 
* 1 landdykk på interessant dykkested i nærheten søndag 1/11. 
* Evt. fisk til dissekering. 
* Dekorativt kurs-diplom samt CMAS MB-cert.rekvisisjon v. kursavslutning.  
 
Følgende innbefattes ikke:  
* Reise til/fra og kjøring til/fra dykkingen i løpet av helga.  
* Forbruk av øl/mineralvann evt. annen dyrere drikke. 
* Selve CMAS Marin Biology Diver-beviset betales av deltakerne hos NDF. 
* Luft nødvendig å fylle under kurset, - 3 dykk.  
   (50,- pr fl. 200/300BAR på LDK's kompressorer/flaskebank) KOM MED 
   FULLE FLASKER! (Har du 3 flaskesett trenger du ikke å fylle under kurset 
   overhodet) 
 
Nødvendig å ha med: 
* Eget komplett dykkerutstyr MED fangstnett. 
* Skarp fiskekniv til dissekering. 
* Utetøy/regntøy til bruk på land ute v/ dissekering av fisk. 
* Skjærefjøl. 
* Noen syltetøyglass med lokk til å fange mindre objekter i. 



* Boka "Dyreliv i havet" av Frank Emil Moen og Erling Svensen, som  
   også kan kjøpes her portofritt og SIGNERT til favørpris for kr. 400,-. 
* Skrive-/kladdepapir/notatbok samt skriveredskap. 
* Dykkebevis godkjent i Norden. (Min.: PADI OWD/CMAS* eller tilsv.) 
* Gjerne digitalt UV-kamera/utstyr. 
* Laptop/PC med kortleser om du har med kamera.  
* Egen sovepose/pute/dyne/sengetøy/liggeunderlag.  
   (10 madrasser + 2 sofaer finnes, - samt 2 toalettrom med dusj) 
 
Kurset blir også denne gang holdt i klubbhuset til Larvik Dykkeklubb på Gon,  
- ca. 300 meter på sydsiden av Gon Camping på østsiden av Larviksfjorden. 
Innkjøring hit gjøres fra RV303 ved Gloppe Bru over Numedalslågen, mot Østre Halsen og 
sydover.  
Gode muligheter for skylling og tørking av utstyr. 
Det er mulighet for å ta med seg egen bobil/campingvogn om man ikke vil bo på klubbhuset. 
 
Ramme for innhold for marinbiologikurset i Larvik 30/10 - 1/11-2009 finner du hos Norges 
Dykkeforbund.  
I tillegg vinkles altså dette kurset spesielt mot de av oss som også er UV-fotointeresserte.  
For vi har store forhåpninger til at Erling Svendsen, - fotografen bak "Dyreliv i Hvavet", - 
igjen vil delta på kurset! 
 
Vi regner med frammøte fredag 30/10 klokka 17.00-18.00 og avslutning søndag 1/11 senest 
klokka 17.00. 
--  
Mvh            
Dag Deberitz          
- initiativtaker/praktisk ansvarlig LDK.  
- fung. utvalgsleder for marinbiologi i VDK 
Mobil: 922 35777 
 

 
Fra Atlanterhavsparken, Ålesund ( Foto: Dag Deberitz) 



En rask høsttur! 

Etter en noe dårlig sommer så brå bestemte vi oss for en tur til Gran Canaria.  Nowegian 
hadde ledige seter og da var det bare å finne ett passende hotell.  Vi valgte ett greit hotell i 
Puerto de Mogan, litt utenfor turiststrømmen, om noe kan kalles utenfor turiststrømmen på 
denne øya. 

Hensikten var vel bare å slappe av og ikke gjøre noen ting men etter to dager på solsenga så 
måtte jeg bare finne på noe.  Tok turen ned til dykkesenteret på hotellet og traff noen trivelige 
tyskere som gjerne ville vise meg dykkemulighetene utenfor Puerto de Mogan. 

Det ble to dager med dykking og det var faktisk over forventning.  Mye flott å se på og med 
20 grader i vannet så skal en ikke klage.  Det var noe sterk strøm, så vi gikk ned på dreggtauet 
og tyskere med litt mer prosesser for hvordan alt skal foregå enn TNDK`s dykketurer med 
Steinbiten, selv om vi også har sikkerhet i fokus, så kom vi greit ned. 

Jeg ble overrasket over dyrelivet og det var mye å se på.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var også mange fargerike fisker i dette vannet. 

Andre dagen skulle vi jakte etter sjøhest for det har jeg ikke sett enda og en av guidene våre 
hadde ett lite gjemmested hvor det til tider skulle være mulighet for at de kom frem.  Noen 
sjøhest ble det ikke denne gangen heller men igjen mye flott å se på. 



 

Murene som gjemmer seg inni lavasteinen. 

Med alle de mulighetene som finnes til å komme seg enkelt og greit til Gran Canaria så kan 
det være ett alternativ for å se noe annet enn Rødehavet.  Fra Torp annonseres det veldig 
rimelige reiser om dagen så hvorfor ikke en juletur til andre breddegrader?  Prisene for leie av 
utstyr var veldig gunstig og jeg betalte vel ikke mer for hele dagen med alt utstyr leid enn ett 
dykk koster ved noen av de mer kjente dykkesentrene på vestlandet. 

Se også denne artikkelen vedrørende dykking ved Puerto de Mogan.  
http://www.dykking.no/artikkelarkiv/dykking_2006_06_48.pdf

 

Sten Rune 

 

 

http://www.dykking.no/artikkelarkiv/dykking_2006_06_48.pdf


Nytt på Websiden:  www.tndk.no
 
Som et ledd i å øke interaktiviteten på websiden er det blitt opprettet blogg og bildegalleri. 
Se egne knapper i venstremenyen. 
 
Blogg:   
Her har du muligheten til å legge inn meninger, beskrivelser osv. om klubben, dykking osv. 
Tjenesten krever pålogging med brukernavn og passord som må registreres via one.com for 
de som kjenner til denne el. ta kontakt med undertegnede for å opprette dette. 
Svar på innlegg kan være anonyme, og krever ikke pålogging. 
Obs!  Bruk sunn fornuft når du legger inn innlegg og svarer, men det er lov å provosere litt! 
Det er lagt inn muligheter for koblinger til sosiale nettsteder som f.eks. Facebook og Twitter. 
En kan velge om en vil få tilsendt mail ved svar på innlegg en har laget osv. 
 
Bildegalleri: 
Her kan det opprettes albumer for ulike turer og arrangementer. 
Tjenesten krever pålogging med brukernavn og passord som må registreres via one.com for 
de som kjenner til denne el. ta kontakt med undertegnede for å opprette dette . 
Bildene overføres direkte til server uten noen ftp-løsning eller nedlasting av noe annet 
program. 
En bruker samme brukernavn og passord for begge disse tjenestene. 
Det er muligheter for å lagre i ulike størrelser på bildene, og programmet skalerer selv ned de 
overførte bildene til den str. du velger. 
Det er mulighet for fullskjermvisning hvis du klikker på X-en i bildet. 
Da får du samtidig et slideshow for gitte album,  og det er helt uten reklame ☺ 
Oppfordrer alle styremedlemmer og aktive om å bruke dette og samle bilder på dette stedet.  
Det er også her lagt inn muligheter for koblinger til sosiale nettsteder som f.eks. Facebook og 
Twitter. Se etter embed og share linkene. 
 

 
Screenshoot av nye bildegalleriet. 
 
Aarstein 

http://www.tndk.no/


Nytt fra NDF/VDK/ Tjøme Idrettsråd: 
 

NDF: 

●  Maritim VHF "dykkekanal" 

Norges Dykkeforbund har fått tillatelse fra Post- og teletilsynet til å benytte frekvens 155.100 
MHz i det maritime VHF-sambandet under dykkeoperasjoner. 

Klubber og medlemmer som ønsker å installere frekvensen i sin maritime VHF radiostasjon kan 
få bekreftelse på sitt medlemskap og bekreftet kopi av tillatelsen fra Post- og teletilsynet ved å 
henvende seg til forbundskontoret.  Mange klubber har allerede brukt denne kanalen i flere år så 
det var på tide at dette ble formalisert. 

●  Ny CMAS*** bok, Avansert apparatdykking  er klar for salg. 

Les mer på www.ndf.no

●  NM i UV-foto arrangeres på Strømsholmen 2.-4.oktober. Kristiansund Dykkerklubb er     
arrangør. 

 

Vestfold Dykkekrets: 

Vil jobbe for å få Dykketinget til Stavern våren 2010 etter forslag fra Larvik DK og Svenner DK. 

Kurser/seminarer 
Sikkerhetsseminar: 
Sten Rune har vært i kontakt med NDF ved Per Vangsøy som stiller opp og har opplegg på 
sikkerhetskurs. Dette må kjøres i klubb. Leder møte i VDK er stedet man kan ta opp dette for å 
plassere et kurs av dette slaget.  
Marinbiologikurs holdes hos Larvik DK i slutten av oktober. 
Andre kurs som fridykkerinstruktør(NDF kurs), arkeologi (kulturminner under vann) er på 
planleggingsstadiet. Dette følges opp videre opp på ledermøte.   
 
Struktur og rutiner Vestfold Dykkekrets. 
Støtte oppunder aktivitet i klubbene, økonomisk, koordinering. Når det gjelder turer, treff. 
Kretsen skal være der for klubbene, kontakt er viktig. Aktiviteter som binder klubbene Hva 
tenker klubbene om dette?  
- få laget en oppdatert kalender på aktiviteter fra alle klubbene.   

 

Tjøme Idrettsråd: 

Kulturuka 
 
Idrettens Dag gjennomføres ikke i 2009. Tennisklubben påtok seg i møte 16.4.09 ansvaret med å 
koordinere planleggingen til arrangementet. Dessverre ble ikke dette fulgt opp, slik at det nå i 
realiteten er for seint å planlegge arrangementet. 

http://www.ndf.no/


 
Prosjekter ( utvalg) 
 

• Hallprosjektet: Det vurderes på et seinere møte å oppnevne ei arbeidsgruppe til å jobbe 
videre med prosjektet. 

• Samarbeid NAV-idretten. Cathrine –som også er prosjektmedarbeider på dette hos NAV - 
orienterte: Alle grupper og lag tilknyttet TI er kontaktet. De fleste har tilbakemeldt  behov 
og mulige aktivitetstilbud. 

 

 

 

 

 

 



Matsiden:    Sushi   
 
Pr. porsjon 

 
100 g sushiris eller en annen klebrig ristype.  
200 g laksefilet  
noritang, tynne ark laget av tang  
bladpersille, koriander  
wasabi og soyasaus  
2 ss riseddik  
1 ss sukker 
 
 
FREMGANGSMÅTE:  
 
Sushi er stor kunst i Japan, så ikke forvent at resultatet blir like lekkert som proffene gjør det, 
men smaken er der. Fisken må absolutt være fersk. Kok risen som angitt på pakken, rør ut 
sukker i riseddiken og drypp sukker og eddik over den ferdigkokte risen. Skjær laksen i tynne 
skiver, legg ett lag ris på tangarkene og en tynn lakseskive, rull det hele sammen. Du kan også 
forme risen som små avlange boller som dekkes med lakseskiver. Tunfisk og breiflabb egner 
seg også godt til sushi. Rør ut wasabi i soyasaus og dypp og spis. Pynt med bladpersille eller 
koriander. 

God apetitt! 

 
 
 
 

 
 
 
Kilde: www.vg.no 



 
 

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

 

 
NM i UV-foto går av stabelen på Stømsholmen 2. til 4 oktober. 
Vårt medlem Christian Skauge er en av deltakerne og vi ønsker lykke
til! 
 
 
Merete har lært at med Rødnebb og Sten Rune bak roret kan det bli 
vått…… 
 
 
Det ryktes om et mindre dykketreff ved Løvøya 23.-25. oktober…. 
 
 




