


FORSIDEN 
 
Karpe fra Aqua ferskvannsakvarie i Silkeborg.  
Blinkskuddet er tatt av Vidar Skaålevik. 
 
 
 

INNKALLELSE TIL MÅNEDSMØTE 
 
 
Tid/sted: Mandag 5. desember kl. 19.00 på klubbhuset. 

Agenda: 
 
1. Post     
2. Status på båt  
3. Status på kompressor 
4. Sagaen om alarmen  
5. Tur til Foldøy 16.-19.12 
6. Julebord 10.12  
7. Eventuelt 

 
 
 
 

FORMANNEN HAR ORDET 
 
 
Javel! 
 
Året går mot slutten og det nærmer seg den store finalen.  
SDK’s tradisjonelle julebord arrangeres på klubbhuset 
lørdag 10. Desember.  Det blir som vanlig servert 
pinnekjøtt med fast og flytende tilbehør, samt riskrem.  
Håper så mange som mulig har anledning til å delta på 
dette gildet.  Påmelding til undertegnede innen 7. 
Desember. 
 
I skrivende stund er byggingen av vår nye kompressor 
nesten ferdig og vil snart begynne å bevege seg i vår 
retning.  Kanskje får vi alle en stor og hard pakke til jul? 
 
Før julefreden senker seg blir det helgetur til Kim Harts 
hytte på Foldøy fra 16-18 desember.  Se mer info lenger 
bak i Bunnstoff. 
 
Ha en riktig god jul alle sammen. 

 
Vel møtt på Julebord! 

 
Vidar 
 
 

REFERAT FRA MÅNEDSMØTE I 
NOVEMBER 

 
1. Post 
� Regninger 
� DYK 

 
2. Status på båt 
Det er observert vann i motorrom på Lophelia.  Dette 
skyldes at pakningsboksen var slitt skeiv, antagelig pga 
at motoren var løs.  
 
Styret vil vurdere montering av manuell lensepumpe for 
lettere lensing uten tilgang til strøm. 
 
Giver på ekkoloddet virker ikke. Det er kjøpt ny som skal 
monteres denne uken. 
 
3. Status på kompressor 
Vidar redegjorde for styrets forslag vedrørende kjøp av 
ny kompressor. Det var spørsmål vedrørende service, 
vedlikehold samt kostnader på dette. Videre ble det stilt 
spørsmål om tilgang og leveringstid på reservedeler 
Service og vedlikehold foretas av Stavanger 
Dykkerservice.  Tilgang til reservedeler er god da Bauer 
deler kan benyttes.  Leveringstiden er 4-6 uker fra 
bestilling, og kompressor samt flaskebank vil kunne være 
installert 8 uker bestilling.   
 
Månedsmøtet gav tilslutning til styrets forslag, og Magne 
overfører 50% av kjøpssummen til Stavanger 
Dykkersenter umiddelbart som i sin tur vil gå til bestilling 
av vidunderet.      
 
4. Salg av jernprofiler og rør 
Det ligger en del jernprofiler og rør ved klubbhuset.  Noe 
av dette var en gang tiltenkt benyttet til bryggen.  Det ble 
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besluttet at dette skulle vi kvitte oss med, fortrinnsvis 
gjennom salg.  
 
 
5. Nye RUHer  
Det er kommet inn noen nye RUHer. Den mest alvorlig 
omhandlet at dreggen løsnet når båtfører var nede. De 
om bord var ikke kjent med bruk av Lophelia og hadde 
ikke forutsetninger for å håndtere en drivende Lophelia. 
Det påpekes at båtfører må gi en kort innføring til en om 
bord før han/hun foretar et dykk dersom ingen av de 
gjenværende om bord ikke kan starte og kjøre Lophelia.  
 
6. Annet 
- Det ble utdelt nye nøkkelkort og koder til de fremmøtte 
Det ble en del diskusjon ifm at hver enkelt skulle ha sin 
personlige kode.  Dette ble av noen oppfattet negativt, da 
informasjon om hvem som hadde vært på klubbhuset 
kunne misbrukes.  Sigurd vil skrive en prosedyre som 
spesifiserer under hvilke omstendigheter informasjon om 
adgang til klubbhuset kan hentes ut. Videre ble det stilt 
spørsmål ved lovligheten av innføring av personlige 
koder.  
 
- Det ble informert om tur til Farsund 25.11.  Frist for 
påmelding ble satt til 18.11. Magne legger ut informasjon 
om turen på SDK Forum. 
 
- Teddy har tatt over administreringen av båtførerkurset 
og VHF kurset. Oppstart av båtførerkurset er planlagt til 
9. januar.  Priser og annen informasjon om kurset legges 
ut på SDK Forum, påmelding skjer til Teddy på 
teddy_lykke@yahoo.dk    Det vil også bli informert om 
dette i desemberutgaven av Bunnstoff. 
 
Frode 
 

BONNDILTEN 2005 
 

Tekst: Anette og Roy Ægir 
 
Har i flere år tenkt på å dra til den berømmelige 
Bonndilten, og det var først i år vi kom oss av gårde. Det 
ble bestemt i løpet av uken før selve Dilten, med masse 
vurderinger fram og tilbake. Men vi fant ut at vi måtte jo 
få med oss dette dykkertreffet og finne ut på egenhånd 
hva det egentlig går ut på, ikke bare høre på masse løse 
rykter…  

 
Vi reiste ned på fredag ettermiddag i strålende vær. 
Hadde avtalt med folk fra Badedammen om å campe 
med de.  Vi ble fraktet ut i noen store ribber, så det gikk 
unna ut til Dvergøya. Vi slepte med oss alt pikkpakket og 
traff fort på kjentfolk. De var klare til dykk på Seattle 
allerede så vi fikk anvisning om hvor de hadde leiren sin. 
Fikk satt opp telt og komt oss i orden. Hadde en liten 
sightseeing for å sjekke hvor diverse ting var. John og 
Rune hadde komt seg på plass tidlig så de kom ned til 
oss og vi dannet lag sammen med to stk fra Arendal. Vi 
skulle egentlig ha med oss Finn Tore, men han valgte å 
holde seg til Badedammen. Laglister ble levert inn og alt 
var klart for morgendagens spasertur på havets bunn.  
 

 
 
Vi hadde tenkt å ta oss et dykk utpå kvelden, men siden 
vi dessverre ikke hadde lykter som fungerte ble det ikke 
noe av det. Ble heller grilling og kos.  
 
Neste morgen var det liv i leiren ganske tidlig. Frokost ble 
mekket, for vår del gikk det mest i brød med peanøttsmør 
og nugatti med agurk, skikkelig turmat� Dilten hadde 
start fra kl 1000 og utover, vi begynte å gjøre oss klare i 
10 –tiden og kom oss i vannet kl 1035. Ble filmet og 
intervjuet på vei uti.  
 
Vi hadde jo to erfarne diltere med oss, men vi var 4 helt 
uerfarne så det var mye spenning i luften over hva som 
ville vente oss. Vi hadde jo hørt diverse rykter… Det var 
også en helt ny opplevelse å bevege seg rundt på 
havbunnen med fullt utstyr uten svømmeføtter. Ble en del 
knoting i begynnelsen, men fant en egen teknikk. Ble en 
slags hoppende stil bortover, fikk nesten en følelse av å 
være med i tv-spillet Mario Bros (er det ikke det det 
heter…?). Første post var en del spørsmål som vi måtte 
svare på, noe var enkelt, mens det var noen nøtter. Ikke 
så lett å diskutere under vann så alle fikk nok ikke sagt 
sin mening om alle spørsmålene, men nå var ikke alle 
like interesserte heller… Vi kom så til et baderom med 
badekar, toalett, vask, speil og vekt. Litt snodig å veie 
seg under vann… Prøvde å sykle på en tohjulsykkel med 
støttehjul. Ble en smule baktung så det endte på ryggen. 
Det var flere poster på veien, og en av de siste var å 
synge sanger som de andre skulle tyde, her gikk det mye 
i Tore Tang i varierende fremføringer. Vi måtte også 
blåse opp to ballonger som skulle være med til mål på 
overflaten, John og Rune påtok seg oppgaven og 
fullførte med glans.  
 
Gjennom hele dagen var det folk som diltet, vi fikk med 
oss endel ettersom de som startet gikk gjennom leiren 
vår. Årets vinnere ble kåret på kvelden. 
 
På ettermiddagen fikk vi låne lykter av en barmhjertig sjel 
i Badedammen, vi fikk da muligheten til å ta turen til 
vraket Seattle. Vi rakk akkurat siste båten som skulle ut 
dit og fikk med oss en lokal guide ned. Sikten var ikke 
noe å skryte av og guiden så vi i grunnen svært lite til. 
Han svevde mest over oss og bare fulgte med hva vi 
gjorde. Vi var nede på ca 40 m, så det er jo fortsatt store 
deler av vraket vi ikke har fått sett på. Nå er jo ikke vi noe 
vrakmennesker, så det var ikke det helt store. Men vi fikk 
nå med oss gassflaskene i lasterommet og bauen. Var 
mye stor fisk som var ganske så nærgående, vi skulle jo 
ønske at vi kunne ha hatt med oss noe våpen… Men nå 
har vi i hvert fall vært der… 
 
Etter å ha fått litt overflate tid ville vi ha oss et dykk til. 
Det var begynt å blåse opp en del så det ble ikke 
arrangert flere dykk. Da tok vi turen utforbi bryggen. Vi 
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fikk forklart av noen lokale hvor vi burde svømme, men vi 
tok nok litt feil kurs. Sikten var dårlig og det var for det 
meste sand. Var svært lite å se, mye søppel. Vi hadde 
svømt ganske langt før det endelig begynte å bli litt 
dybde, men da tok det ikke så lange tiden før vi måtte 
snu for å unngå deco. Det er jo litt typisk, når det endelig 
begynner å bli litt interessante formasjoner så må en 
snu. Vi svømte mot bryggen igjen, men hadde nok ikke 
helt peiling hele tiden hvor vi var ettersom alt var likt. 
Men vi kom oss nå på rett plass. Da vi kom opp var det 
klart for grilling hos John og Rune, det blåste ikke fullt så 
mye der de hadde campet, mens nede hos oss var det 
rene vindtunnelen.  
 

 
 
Det nærmet seg felles samling. Vi fikk beskjed om at 
stokken var avlyst pga værforholdene, men folket 
protesterte og det ble til slutt 4 jenter og 4 gutter som fikk 
melde seg på. Stokken er en tradisjon på Dvergøya og 
er, for de som ikke har vært der selv, god gammeldags 
”putekrig” der to stykk sitter på en stokk og skal prøve å 
få den andre til å falle i sjøen ved hjelp av en slags 
”pute”. Det ble kåret vinner i hver klasse før de to 
vinnerne kjempet mot hverandre. Husker jo ikke helt hva 
de het, men tror begge var fra Haugesund, som nesten 
var overrepresentert. Det var i hvert fall ingen fra 
Stavanger som våget seg ut på stokken. Etterpå var det 
klart for premiedryss. Var både trekning på lodder og 
kåring av vinnere av Dilten. Vinnerlaget var fra Farsund 
og Badedammen var et av 7 lag som kom på 2 plass. 
Laget fra SDK måtte dessverre gi tapt for det knallsterke 
laget fra Badedammen, vi legger skylden på det på de to 
arendalittene vi hadde med oss… (er det ikke godt å ha 
noen å skylde på…).  Utover kvelden var det dans i 
regnet, kos rundt bålet og god drikke. Trivelig kveld med 
kjekke folk.  
 

 
 
Da vi omsider kom oss i seng ble det ikke mye soving på 
oss. Det føltes som om teltet skulle lette hvert øyeblikk, vi 
sjekket alle pluggene og de satt som bare det, men 
vinden var sterk. Sov ikke så tungt og var obs på lyder 
som kunne være forvarsel på at teltet ville nyte friheten 
istedenfor å beskytte oss for regnet… Vi sto opp tidlig og 
begynte å pakke. Det var ikke noe vær  til å dykke i og 
Topdal dykkeklubb skulle jo rydde etter alle. Vi ble kjørt i 
land, denne gangen i en klubbbåt som ikke akkurat var 
av de kjappeste… Men men, vi kom oss nå til land igjen, 
trøtte, men fornøyde etter en vellykket helg på den mye 
omtalte dilten. Nå kan endelig vi også si at vi har vært 
der og vi drar gjerne igjen� 
 

Vedrørende alarm og adgangskoder 
 
Det ble i månedsmøte for mars bestemt at alarm med 
unike koder for hvert medlem skulle installeres.  Alarmen 
er nå installert, men ikke tatt i bruk. I diskusjonen på 
månedsmøtet i november (ref. pkt. 6 i møtereferatet 
ovenfor) ble det stilt spørsmål vedrørende lovligheten av 
innføring av slike koder.  Styret har hatt dialog med 
datatilsynet for å få en avklaring på dette. Følgende svar 
er mottatt:  
 
"Det kan tas i bruk adgangskontrollsystem med logging av 
passeringer på enkeltpersoner (personlig kode) dersom 
det foreligger et saklig behov for dette, så som konkret 
problem og/eller risiko for tyverier og innbrudd. Systemet 
skal da kun brukes til å ivareta bestemte, 
forhåndsdefinerte formål (ivaretagelse av sikkerhet). Man 
skal ikke bruke passeringsopplysninger til å overvåke når 
den enkelte kommer og går på generell basis. 
Informasjonen kan kun benyttes dersom det f.eks har vært 
innbrudd el. annet brudd på sikkerheten. Det skal kun 
være personer med tjenestlig behov for informasjoner som 
har adgang (f.eks. sikkerhetsansvarlig/vaktmester). Vi 
anbefaler at det felles ned regler for bruk av 
adgangskontrollsystemet, samt at det gis informasjon til 
brukerne vedrørende dette.” 
 
Ved etablering av klare rutiner/prosedyrer for bruk av 
adgangskontrollsystemet og når dette informeres til 
medlemmene vil dermed ikke adgangskontrollsystemet 
være et brudd på gjeldende regler.  
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SPENNENDE FLYFUNN I STAVANGER 
 

Tekst: Vidar Skålevik / Tor Arthur Andreassen 
Foto: Vidar Skålevik og Sjøkartverket 

 
Da Statens Kartverk prøvde ut et nytt multistråle 
ekkolodd i Hafrsfjorden, dukket det opp et tydelig omris 
av et flyvrak.  Flyhistorisk Museum Sola ble varslet og de 
begynte å undersøke funnet nærmere. Størrelsen på 
flyet gjorde at det var flere flytyper som var aktuelle, men 
formen gjorde at man gjettet på det tyske flyet Heinkel 
111. 
 

 
Plott fra ekkoloddet til Sjøkartverket 

 
Den 16. Oktober gikk de to dykkerne Tor Arthur 
Andreassen og Vidar Skålevik ned til vraket for å hjelpe 
museet i identifiseringsarbeidet.  Sikten var mildt sagt 
elendig og bunnen var så myk at en ikke kjente når en 
var nedi den.  Flyet ble filmet og fotografert.  På 
bakkroppen ble kjennetegnet 8L+FH funnet.   
 
Flyet ble identifisert som en Heinkel 115 og ikke 111 som 
tidligere trodd.  Heinkel 115 var et sjøfly og eksemplaret i 
Hafrsfjord sank under et landingsuhell i 1942. 
 

 
Identifikasjonsmerket på halen kunne leses tydelig, og her 

vises jernkorset i midten og en F. 
 

 
 

Flyet ligger godt nedsunket i mudder og ligger på ca. 
50m. Bevaringsforholdene i Hafrsfjorden er forholdsvis 
gode og museet har et sterkt ønske om å heve og 
restaurere vraket.  Det ble nemlig kun lagt 150 fly av 
denne typen, og det er få som eksisterer i dag.   
 

 
Flyvraket ligger opp-ned og cockpiten er godt nedsunket i 

den myke mudderbunnen.  
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Tor Arthur over bombeluken som står på gløtt. 

 
 
 
 
 

 
Bilde av Heinkel 115 er hentet fra 

http://www.luftwaffepics.com/ 
 
Relevante linker for videre lesing: 
http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article219041.ece 
http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article222347.ece 
http://www.luftwaffepics.com/lhe1151.htm 
 

 
 
 
 
 

EN SMAK AV SOMMER…. 
 

Tekst: Anette og Roy Ægir 
 
 
Ett lite tilbakeblikk fra sommeren 2005 nå som vi er i den 
mørke tiden av året…  
 
19-24 juli var satt av til dykking i Øygarden, noe som 
etter hvert har blitt en tradisjon for oss. Vi hadde bestilt 
leilighet på Kvernepollen i god tid i forveien og gledet oss 
som småbarn på julaften til å komme oss av gårde. 
 
Søndag 19 juli var dagen for avreise. Tilhengeren var 
pakket full av dykkerutstyr, kompressor og oksygen. 
Planen var å slippe å fylle flaskene på den lokale Statoil 
stasjonen som vi fylte på i fjor, noe som tok mye tid.  
 
Vi var innom Bergen for å møte Tor Arthur som hadde 
med seg den ene lykten. Mens vi ventet på han var vi i 
Akvariet å kikket. Mye å se, som vi nok burde hatt mer tid 
på, men nå har vi i hvert fall vært der. Fikk til og med 
med oss show med selene og mating av selunger + 
pingviner.  
 
I år hadde vi bestilt en mindre leilighet, som da også var 
mye billigere. Her var det bad med fliser og varmekabler 
(kjekt når utstyr skal tørkes…), sovekrok og stue med 
kjøkken. Det var kun 2 stekeplater og ingen komfyr, så 
det ble kreativ matlaging. Det var i grunnen stort nok, 
selv om vi nok var litt bortskjemte med tanke på 
størrelsen på leiligheten vi hadde i fjor. På kveldene var 
det til tider en følelse av kaos, med utstyr til tørk, lykter til 
lading, matlaging, loggføring ol, men men det var ikke så 
mye vi var innendørs. 
 
Vi hadde gitt beskjed om at vi ville leie båt hele uken, 
men da vi kom var det bare de med små motorer igjen 
(9,9 hk), noe som blir litt stusselig med 2 doble sett, 
decoflasker og diverse annet stæsj. Vi styrte litt første 
dagen med å prøve å finne noen andre som leide ut 
båter, men det var ikke det letteste å finne i fellesferien. 
Det endte med at vi dro ut på ettermiddagen med en 9,9 
hk til en plass i nærheten som vi hadde dykket på i fjor, 
bare for å komme oss i vannet.  
 
Første dykket var ved en holme der det er vegg ned til 
30m før man møter på sandbunn. Var noe kamskjell, 
men vi var ute etter fisk. Det tok ikke lange tiden før den 
første Steinbiten lå i nettet. Ikke noe skikkelig rugg, men 
helt grei middagsstørrelse. Lengre borte traff vi på to 
Steinbiter til, fikk tatt et par bilder av de før også de 
havnet i nettet. I en sprekke i veggen koste en Lange 
seg, helt til Roy Ægir kom på skuddhold… Nede på 
sandbunnen fikk vi tak i noen ganske så greie 
Rødspetter og da vi kom opp på grunnen møtte vi på 
årets første Breiflabb. Med denne fangsten var vi ganske 
så fornøyde med årets første dykk, totalt ble det 3 
Steinbit, 1 Breiflabb, 3 Rødspetter, 1 Lange og 1 sei. 
Siden det var fint vær kjørte vi til en annen holme hvor vi 
koste oss med medbrakt matpakke før vi satte kursen 
hjemover. Da ble det sløying til langt på natt, vet ikke 
hvor mange drap det skjedde den natten… Det krydde av 
knott, de var alle veier (noen hadde glemt å lukke dørene 
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til sløyehallen og insektslampen funket ikke).  Såg ikke ut 
etterpå… Røde prikker i fjeset, på hendene, anklene og 
rundt livet. Det var rett og slett en kamp å få sløyet all 
fisken. Rart hvor mye så små insekter kan ødelegge av 
glede og iver etter en stor fangst… Vi ble nå ferdige til 
slutt og fikk oss en sene middag.  
 
 

 
 
Tirsdagen fikk vi besøk av en kamerat fra Bergen. Han 
var med oss ut til en holme vi hadde sett oss ut. Vi fikk 
omsider fortøyd båten og kom oss uti. I begynnelsen var 
det ikke så spennende, så noe Rødspette og Sei. Roy 
Ægir og JP hadde harpuner så de prøvde å skyte litt. Da 
vi var nede på ca 30 m så både Roy Ægir og jeg hver sin 
Steinbit. JP var litt i forkant, men hadde ikke sett 
Steinbitene som var skjult av tare. Vi tok en om gangen 
og fikk tatt begge to, de var på ca 4 kg hver. Etter en 
stund da både Roy Ægir og JP var opptatt av å skyte 
etter Sei, så jeg en teine med et ca 2 m langt tau i, så ut 
til at den hadde stått der en stund. Jeg måtte jo bort og 
se om det var noe i den, og der sto en stakkar hummer. 
Fant fram kniven på magen og kuttet opp teinen. Den 
noe forskremte hummeren kom seg ut i friheten. Jeg 
måtte se hvor den gikk hen, nysgjerrig som jeg er… Den 
nærmet seg en slags steinrøys og forsvant under en stor 
stein. Da jeg så på andre siden av steinen så jeg litt av 
en hale, og der åpenbarte det seg den største Steinbiten 
jeg har sett under vann. Med slyngen min tok jeg ikke 
sjansen på å prøve å drepe den på egenhånd. Roy Ægir 
så viftingen min med lykten og kom bort til meg, tror nok 
han kvakk litt når han så størrelsen. Roy Ægir ville prøve 
å ta an med slyngen som jeg hadde en kraftig 3 spisset 
gaffel på. Han fikk en fulltreffer i skallen på fisken, men 
den bare ristet litt på seg og der knakk alle spissen i 
skallen på an. Var en del adrenalin som pumpet rundt i 
kroppen da kan du tro… Harpunen ble gjort klar på et 
nanosekund og an fikk straks en pil gjennom hodet. JP 
var også kommet nå og var klar til å skyte en ny pil i 
fisken, men nå var situasjonen sånn noenlunde under 
kontroll, Fisken ble drept med fire knivstikk og stappet 
oppi det store fangstnettet til Roy Ægir. Vi fortsatte 
dykket ettersom vi befant oss på andre siden av holmen. 
Vi svømte rundt hele holmen og avsluttet med å finne en 
dregg som vi fikk god nytte av resten av uken.  
 
Da vi kom oss opp i båten så jo de to første Steinbitene 
ut som småfisk… Da den store ble sløyet fant vi igjen de 

tre spissene inne i skallen på den. De vitale målene var 
110 cm lang og 13 kg, så det var litt av en rugg. 
 

 
 
På ettermiddagen tok vi en tur inn til Bergen for å shoppe 
litt. Måtte jo innom KosDykk som JP driver å se hvordan 
han hadde fått det. Ble litt handling hos ham før  vi tok 
turen innom FUE for å se utvalget hans og hilse på. 
Hyggelig fyr, som vi handlet tørrhansker hos + litt annet 
dill. Hadde også fått en pakke fra Scubastore som vi var 
og hentet, så det var jo nesten rene julekvelden med mye 
nytt dill og storfangst.  
 
Vi hadde tenkt oss ut med Spiro, men de har jo solgt 
skøyten sin og kjøpt seg rib som de ventet på. Det ble 
derfor dessverre ingen tur med de i år.  
 
Onsdagen tok vi turen ut mot storhavet. Fant oss en 
holme og hadde ingen problem med å fortøye båten 
siden vi nå hadde to dregger, en på bunnen og en i land, 
genialt!! Til å begynne med virket det veldig sært her, var 
liksom store dynger med sand, kunne se hvordan 
storhavet hadde slått innover. Det var veldig kupert, så 
tankene gikk jo litt til hvordan i alle dager vi skulle finne 
veien hjem igjen. Men da vi kom oss på andre siden av 
holmen var det mye bedre. Var mye sand, men var 
liksom noen holmer rundt forbi, + vi kom til en vegg. Var 
mye fisk her også, men ingen Steinbit som vi så. Vi fant 
nå lett veien hjem igjen og fangsten ble 3 Langer, 3 
Breiflabber og 2 Rødspetter. Da vi kom tilbake hadde vi 
piknik på svaberget. Det smaker alltid godt med mat ute 
på tur� Været var også greit så vi tok oss en tur rundt på 
holmen før vi var klare for dykk nr 2. 
 
Vi la båten inni en liten molo og planla å dykke langs en 
fjellvegg. Vi fulgte moloen ut og traff på veggen, sank 
ned i dypet til vi møtte sandbunn på noen og 30 m. Her 
var det flust i Rødspette, så kniven var framme til 
stadighet. Traff på en Breiflabb, men den var i minste 
laget til lå havne i fryseren. Lekte litt med den før vi 
svømte videre. I en sprekke så vi en stor hummer som så 
ut til å ha det riktig så bedagelig, kikket på den en stund, 
skulle gjerne tatt bilder av den, men kamera druknet jo 
dagen i forveien (bombe…). Var ikke det mest 
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spennende dykket, men uansett var sikten mye bedre 
enn hjemme i Stavanger på denne tiden. Ble jo en del 
fangst til sammen på de to dykkene, så det ble nok en 
lang natt i sløyehallen. Knotten var litt mindre intens nå, 
både for jeg var ivrig på å holde dørene lukket, og vi 
hadde fått eieren til å investere i ny insektslampe.  
 
Som regel kom vi oss ikke avgårde om dagene før i 14-
tiden pga det tar tid å fylle 2 dobbelsett med klubbens 
kompressor, i hvert fall når de nærmere seg tomme. Men 
men, brukte tiden til å logge gårsdagens dykk, ta bilder 
på land, lage solide matpakker og gjør klar utstyr. 
Oksygenet vi hadde med holdt såpass at vi dykket med 
ca 32 blanding hele uken + hadde med 50 blanding på 
decoflaskene. Var greit å ha med decoflasker av to 
grunner, vi fikk jo vasket ut mer nitrogen + hadde mer 
enn nok gass til 2 gode dykk per dag.  
 

 
 
Torsdagen ble litt av en dag… Vi hadde sett oss ut en 
holme vi ønsket å utforske under vann. Vi kom oss uti, 
men fant aldri noen dybde. Sikten var ikke noe å skryte 
av og fikk en følelse av å bare sulle rundt. Vi svømte i 
den retningen vi trodde vi skulle, men det ble bare 
grunnere og grunnere. Til slutt måtte vi opp og se hvor vi 
var. Det viste seg at det var en lang grunne vi måtte 
krysse evt svømme rundt for å komme til dypet. Siden vi 
hadde sullet en godt stund allerede, gikk vi bare ned 
igjen og tok fatt på returen. Ble et par Rødspetter på oss, 
men vi hadde jo håpet på noe større og mer 
spennende… Vel oppe tok vi oss en lang matpause, 

koste oss i solen i ly av vinden og prøvde å planlegge 
hvor vi skulle ha neste dykk. Noen østlandsykkere kom 
og ankret opp i nærheten, de var henrykt over den gode 
sikten, ikke forsto vi det (men det sier vel mere om 
forholdene i Oslofjorden…).  
 
Da vi var klare for dykk nr 2 kjørte vi et stykke av gårde. 
Vi måtte krysse over en stor åpning og der blåste det 
ganske så godt. Der vi hadde tenkt å dykke fant vi ingen 
gode plasser å gå ifra båten, så vi returnerte og la oss i 
le av en fjellvegg og fulgte denne utover mot storhavet. 
Veggen var spennende og det var en befriende følelse å 
endelig kunne synke ned i dypet igjen. Vi kom ned på 
sandbunn på 30 m (igjen…), og fulgte bunnen av veggen 
et stykke før vi traff på en rygg som gikk nordover. Vi 
svømte langs denne og så et par langer, som vi rett og 
slett ikke gadd å ta da det er dill å rense de skikkelig (for 
en som ikke liker bein…). Svømte tilbake til veggen igjen 
og så en slags holme lenger borte. Var gode sikt og 
kaldt, var kun 7 grader på bunn… Men det var et fint dykk 
naturmessig. 
 
Denne dagen forsket vi litt på tørrhansker og prøvde hver 
sitt dykk med de. Det er ikke bare bare å få de på alene 
så vi valgt å ta de hver sitt dykk. Det var i grunnen 
ganske deilig å være tørr på hendene, selv når tempen 
kom ned i 7 grader kjentes det helt greit ut. Ulempen var 
når vi fanget fisk, særlig Rødspette med kniv. Må jo ta 
tak i fisken for å få den i nettet, men det ble jo utrolig glatt 
og økte drastisk muligheten for fisken til å stikke av.  
 
Fredagen hadde vi endelig fått en båt med større motor 
(25hk). Da tok vi turen oppover mot Galten. Første 
dykket var ved en stor holme med noen hytter på. Vi fant 
en fin plass å fortøye båten og kom oss uti.  Sikten var 
god og tempen lå på 9-14 grader. Vi fulgte en steinrøys 
ned til den berømmelige sandbunnen på 30 m og svømte 
langs fjellveggen. Etter en liten stund kom vi til en liten 
fjellrygg som dreide utover. Vi fulgte den og traff på en 
liten fiskestim. Var mye store kamskjell her, så vi plukket 
litt som vi tok til middag. Vi kom oss tilbake til veggen og 
svømte et godt stykke langs den. Var mange Rødspetter 
å se og de fleste var ganske så store. Vi tok til sammen 8 
stk. På turen tilbake høyere oppe på veggen traff vi på et 
par Breiflabber, men det var små, søte og uskyldige som 
vi bare kikket på. De er noen fascinerende fisk når du 
begynner å studere de… 
 
Vi hadde tenkt å ta matpausen på denne holmen, men 
siden klokken gikk fort og vi her var ganske avhengige av 
lite strøm kjørte vi til neste plass med en gang og tok 
nisten på veien. Vi fant en vik der vi kunne legge båten, 
det blåste en del så den måtte jo ligge i ly. Vi var ganske 
nær broen i nordre Straumsund og klarte å feilberegne 
strømmen totalt fant vi ut når vi kom hjem. Vi gikk ned og 
svømte mot strømmen. Etter en stund var den såpass 
sterk at vi fant ut det var best å snu. Til da var fangsten 
noen fiskekroker og en dykkemaske som så nesten helt 
ny ut. Der vi snudde gikk vi litt høyere å der lå det en 
Breiflabb som endte med å få en kniv i skallen, vekten 
viste seg å være 8 kg. Vi måtte jo kjøpe oss en fiskevekt i 
løpet av uken. Alle tyskerne snakket så mye om vekten 
på fisken, så vi kunne jo ikke være noe dårligere… Da vi 
kom til den bukten vi trodde båten lå i, fant vi to 
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Breiflabber til på ca 4 kg, så det ble nok en dag med 
greie fangst å lange natt i sløyehallen… Vi kom opp i feil 
bukt og måtte svømme videre til neste, men da hadde vi 
heldigvis medstrøm. 
 
Lørdagen og siste dykkedag tok vi igjen turen opp til 
Galten. Vi dykket først på motsatt side av siste dykket 
dagen i forveien. Fant en god plass å fortøye båten i noe 
som lignet et kommelokk. Vi gikk ned og det var en 
fantastisk sikt. Her som de fleste andre plasser var det 
vegg med noen platåer før vi møtte sandbunn på ca 30 
m. Plukket noen kamskjell til middagen før vi svømte 
videre. Her var det ikke strøm så det var et behagelig 
dykk. Roy Ægir tok den første Breiflabben for dagen. Jeg 
så en da Roy Ægir holdt på å skulle skyte en Sei, den lå 
på en hylle litt nedfor der vi var, han trodde nesten det 
hadde klikket for meg da han så meg bikke over kanten. 
Det var nemlig vegg her ned til 50-60 m, men Breiflabben 
lå på en liten hylle som det ikke gikk an å se fra der Roy 
Ægir var. Han forsto i hvert fall fort hva jeg holdt på med 
når jeg kom svømmende oppover igjen med fisken i 
hendene. Dette var nok en av de beste plassene vi var 
på i løpet av uken�  
 

 
 
Siste dykket vårt ble ved en holme sør i Galten. Vi hadde 
matpause først. Tok endel bilder på land, før 
oppmerksomheten ble rettet mot fjæresteinen. Der lå det 
en liten sjøfugl, som stabbet seg av gårde. Den var på 
vei ut i sjøen så vi hjalp den litt. Fuglen svømte utover, 
men det så ut som om den hadde brukket den ene foten, 
stakkar lille fuglen… Lengre ute på havet var det en flokk 
med måker som nærmet seg faretruende. Fuglen hadde 
komt seg et godt stykke utpå, og synd å si det, men den 
endte nok dessverre opp som måkemat. Litt dårlig 
samvittighet ettersom det var jeg som bar den ned til 
sjøkanten og slapp den løs… Men den hadde nok ikke 
overlevd i fjæren heller. Da vi omsider kom oss i sjøen 
hadde vi et lite stykke å svømme før vi rundet neset og 
kunne synke ned i dypet. Også her traff vi sandbunn på, 
ja gjett; ca 30 m. I tareskogen på vei ned så vi faktisk en 
Breiflabb, men den var i minste laget. En noe uvanlig 
plass for en Breiflabb syntes nå vi… Vel nede fulgte vi en 
rygg rett sørover, der satt det fast et stort garn som nok 
hadde slitt seg i en eller annen storm. Vi tok 2 Breiflabber 
her ute med en grei størrelse, må jo ha litt igjen for all 
jobben med sløyingen… Vi returnerte til fjellveggen og 
svømte et stykke langs den. Vi kom til en stilig plass med 
store kløfter. Det var her vi snudde og da lå det en 
Breiflabb på 9,5 kg der, som selvfølgelig havnet i nettet. 

Et greit dykk, bare synd det var det siste for denne 
gang… 
 

 
 
I løpet av uken brukte vi flittig tidevannstabellen, selv om 
vi bommet en gang. Det var fullmåne den uken vi var der 
så da var det ekstra sterke strømninger rundt forbi. Da er 
det greit å ha en viss peiling på hva som kan vente deg…  
 
Ble ganske mye fisk i løpet av uken, som vi sløyet og 
frøs ned. På hjemreisedagen ble fisken sirlig pakket ned i 
isoporkasser og blandet med kjøleelementer for å tåle 
turen hjem. All fisken var fremdeles dypfryst da vi kom 
hjem. Denne har vi kost oss med utover høsten, og det 
begynner nå å tømmes i frysen… Vi hadde en fantastisk 
uke og ser frem til å kunne dra tilbake� 
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TERMINLISTE 
 
Følg link for tilgang til oppdatert terminliste på SDKs 
nettsider. 
 
 
 
 
 

LITT OM YMSE 
 
� Det er skiftet hovedbryter på Lophelia. 
 
� Listene for drakt- og hylleplass er oppdatert.  Greit 

om de som mener å ha plasser sjekker riktigheten 
av dette. 

 
� Julebord arrangeres 10. desember med eller uten 

avanserte pustegasser. Påmelding til Vidar innen 7. 
desember vidarska@start.no  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDK medlemskap 
 

Kontonummer: 3201 14 45321 
 

Medlemskontingent: 
Hovedmedlem 400,- 

Husstandsmedlem 100,- 
Juniormedlem 50,- 

��������	
���������������

300 kroner for årskort med luft (kortet følger personen, 
ikke flaska). 

100 kroner i året for bruk av draktloft (50 kr) og 
utstyrshyller (50 kr) 

 

75% kontingent etter 01.08  
50% kontingent etter 01.10  
25% kontingent etter 01.12   

        Avrundes til hele 50,- 
SDK hjemmeside: www.stavangerdykk.com 

 
 

BUNNSTOFF REDAKSJONEN 
Frode Engen 
Redaktør.  
Gode innspill og stoff til Bunnstoff mottas med takk.   
�: frodeng@online.no 
�: 992 75 812 (mob), 51530709 (p), 51846565 (j) 
 
Vidar Skålevik 
Spaltist , fotograf og write-o-matic bruker 
�:  vidarska@start.no 
�:  924 67 985 (mob), 51957860 (j) 
Web-side: http://home.no.net/~vidarska 
 
Rudolf Svensen 
Fast spaltist, fotograf og generell ekspert (og write-o-
matic bruker. 
�: rudolf@uwphoto.no 
�: 990 14 407 (mob), 51861329 (p), 51851830 (j) 
Web-side: http://www.uwphoto.no 
 
Alle SDK medlemmer 
Alle medlemmer oppfordres til å bidra med innspill til 
Bunnstoff.  Materiale, stort og smått, sendes redaktøren.  
 
Deadline innspill til neste nummer: 27.01.2006 (Ikke 
månedsmøte eller Bunnstoff i januar) 


