Norsk dykking vil
2020 – 2024

Alltid gode opplevelser under vann

Innledning
Norges Dykkeforbund har avsluttet perioden med «Virksomhetsplanen 2016 – 2020» og kan se
tilbake på de siste fire årene med god aktivitet og en positiv utvikling i medlems- og
aktivitetsutvikling i klubbene. På Dykketinget i 2016 ble følgende vedtatt at hovedmålet «10 000
medlemmer i gode klubbmiljøer innen 2020». Ved utgangen av 2019 er det rapportert 9002
medlemskap fordelt på 155 klubber.
Det er en rekke positive handlinger og planer som er iverksatt de siste årene, men spesielt gledelig har
det vært å følge med på satsningen og utvikling av apnea som utdanning- og konkurransegren. Vi er
stolte av å ha arrangert prosjektet «Kule jenter i NDF», og dette er et prosjekt som idretten har fulgt,
og som vil gi oss gode rollemodeller årene fremover. I beretningen til Dykketinget 2020 kan det leses
mer om arbeidet og en oppsummering av virksomhetsplanen 2020. Den positiv utvikling i
aktivitetsmedlemskap og aktivitetstilbud vi har hatt gjennom arbeidet med virksomhetsplanen 16 -20
fører til bedre rammebetingelser lokalt og sentralt.
«Norsk dykking vil 2020 – 2024» er en videreføring og utvikling av virksomhetsplanen 16 – 20.
Planen har utviklet seg til å være et mer strategisk dokument og er basert på innspill fra ledermøtet i
2019, regionsmøter i 2020 og høringsinnspill i arbeidsperioden. «Norsk dykking vil 20 – 24» er satt
sammen av en arbeidsgruppe på tvers av representanter fra klubber, medlemmer i forbundsstyret og
administrasjonen. Planen er ambisiøs, og noe vi skal strekke oss etter. De ulike målene og tiltakene i
«Norsk dykking vil» vil ha egne handlinger og handlingsplaner knyttet opp til seg. Dette vil i stor
grad være hentet fra klubbmedlemmers innspill.
«Norsk Dykking vil» skal være et levende dokument som blir brukt både sentralt og lokalt, men det er
ikke noe krav at klubbene skal drive med alle aktiviteter i planen på lokalt nivå. Det er viktig at dere
som klubbledere og styrene i klubbene bruker planen aktivt og satser på de områdene som passer best
i din klubb og deres lokale miljø, enten det er å satse på idrettsutøverne, marin forsøpling eller
utdanning.
Hovedmålet for kommende periode:
«12 000 aktive medlemmer i bærekraftige klubber innen 2024»
«Mer aktivitet i flere klubber»
Norsk idrett har i denne perioden en spesiell satsning på å bedre kjønnsbalansen og
alderssammensetningen i idretter, blant tillitsvalgte og blant medlemmer. Dette er to områder vi
spesielt ønsker å satse på og utvikle videre i vår organisasjon. Disse er fremtiden til norsk dykking!
Lykke til med arbeidet lokalt og sentralt de neste årene!

Sigurd Paulsen
President
Norges Dykkeforbund
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Norsk Dykking vil
Norsk dykking vil skal gi Dykkeforbundets medlemmer retning, motivasjon og drivkraft for å
prioritere de viktigste oppgavene for å nå våre mål. For å vise sammenhengen mellom de ulike
begrepene i denne planen har vi valgt å bruke «organisasjonsraketten».
Visjonen uttrykker hva det er som gjør at vi vil yte innsats
for organisasjonen.
Hovedmålet er det felles målet som alle deler av
organisasjonen skal ha i sikte og støtte opp under med sin
aktivitet og sitt arbeid.
Delmål, innsatsområder og virkemidler skal sikre oss at vi
tar små sikre steg i retning mot hovedmålet og visjonen.
Verdiene og virksomhetsidéen er rakettens motorer og
navigasjonssystem.
Å lage og vedta en plan er første steg for arbeidet i denne
perioden. Dersom vi skal klare å oppnå det som står i
planen, så må hele det organiserte dykkemiljøet benytte
planen på en aktiv måte i sitt arbeid, og den må brukes
som et utgangspunkt for alle underliggende planer. Det
avgjørende er ikke hva virksomhetsplanen ER, men hva
den GJØR med oss!

Visjon
Alltid gode opplevelser under vann

Virksomhetside
NDF skal sammen med klubbene skape dykkeglede for alle som ønsker å oppleve trygg og
spennende undervannsaktivitet, samt rekruttere, ivareta og utvikle dykkere på alle nivåer.

Verdier
Aktiviteten vår skal bygge på NIFs grunnverdier idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Organisasjonens arbeid skal være preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
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NDFs verdier:
Trygghet – samhold – glede
Dette vil vi gjøre for å skape trygghet:
- Legge til rette for organisert aktivitet
- Bidra til økt kunnskap
- Forbedre sikkerheten
Dette vil vi gjøre for å bidra til samhold:
- Være inkluderende
- Tilby gode klubbmiljøer
- Skape fellesskap
Dette vil vi gjøre for å gi glede:
- Bidra til økt mestringsfølelse
- Oppnå gode prestasjoner
- Skape gode opplevelser

Hovedmål
Primæraktivitetene i Dykkeforbundet er å rekruttere, ivareta og utvikle dykkere og idrettsutøvere
med dykkerelaterte aktiviteter på alle nivå. Vi skal gi folk lyst til å drive med dykking og aktiv idrett
under vann, og vi skal være synlige og inkluderende, slik at folk tar kontakt med oss for å bli medlem.
Vi skal ta godt vare på alle medlemmer, slik at de ønsker å bli værende i klubben og ta aktivt del i
både driften av klubben og tilbudene i klubben.
Hovedmålet vårt:
Hovedmål 1: 12 000 aktive medlemmer i bærekraftige klubber innen 2024
Hovedmål 2: Mer aktivitet i flere klubber

Innsatsområder
For å nå 12 000 medlemmer må vi
● rekruttere nye og beholde eksisterende dykkere
● bidra til flere organiserte dykk og samlinger i klubbene
● legge til rette for og bidra til flere aktiviteter for barn og unge
● stimulere til vekst og aktivitet i små og mellomstore klubber
● promotere forbundets grener ved å være synlig i sosiale medier og i pressen
● utdanne nok trenere og instruktører innenfor alle aktiviteter
● bidra til at flere kan ta utdanning i klubb
● gjennom prosjektarbeid kan medlemsmassen motiveres til aktiv deltakelse i forbundets
arbeid
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Bærekraftige klubber vil si

●
●
●
●
●
●
●

at alle medlemmer blir godt ivaretatt
at vi driver med holdningsskapende arbeid
at klubbene har dyktige og kompetente tillitsvalgte og trenere/instruktører
at styre har gjennomført kurset “Klubbens styrearbeid i praksis”
at klubbene er synlige og inkluderende
at HMS arbeidet er synlig og aktivt
at det er bredde i internengasjement
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Klubben
Vi skal ta godt vare på alle medlemmer, slik at de ønsker å bli værende i klubben og ta aktivt del i
både driften av klubben og tilbudene i klubben.

Delmål 1 – Vi skal ha null ulykker i forbindelse med organisert aktivitet i våre klubber.
Lokalt vil vi
● bidra til kompetanseheving i klubb, og at
det vil tilbys sikker aktivitet i organiserte
former.
● ha gjennomgående HMS arbeid for å
forebygge ulykker.

Sentralt vil vi
● legge til rette for sikkerhetsutvikling i klubb.

●

●

jobbe for en lavere terskel for å melde inn
uønskede hendelser, og bidra til at det
skapes en kultur for å snakke om
hendelsene.

●

●

legge til rette for hjelpemidler slik at
klubben har maler og anbefalte
retningslinjer for klubbaktivitet.
tilby en enkel meldingstjeneste for
innmelding av uønskede episoder.
promotere blybeltefondet.

Delmål 2: Vi skal ha 750 flere registrerte aktive medlemmer hvert år og jobbe for bedre
kjønnsbalanse.
Lokalt vil vi
● arrangere lavterskelaktiviteter for barn og
ungdom, og benytte tilskuddsordningene
som finnes.
● bidra til at kostnader for barn og ungdom
ikke blir en økonomisk barriere.
● rekruttere nye og eksisterende dykkere på
alle nivå og alderstrinn.
● tilby prøveaktiviteter og/eller kurs innenfor
de grener som er aktuelle i vår klubb og
region.
● tilby aktiviteter og kurs for parautøvere og
gi disse et tilbud lokalt.
● tilby våre aktiviteter i skolen.

Sentralt vil vi
● legge til rette for at barn og ungdom møter
et koordinert og allsidig tilbud i eget miljø.
● ha forutsigbare støtteordninger som skaper
aktivitet lokalt.
●
●

●
●

●

tilby aktiviteter for å rekruttere flere jenter
og jobbe aktivt med holdninger og kultur
lokalt.

●

arbeide for at dykkesentre og skoler
rekrutterer medlemmer til klubbene våre.
legge til rette for prøveaktiviteter i alle våre
idrettsgrener og ha et kurstilbud til
personer som har tatt dykkerkurs i
utlandet.
bidra med kunnskapsressurser innenfor
våre grener, aktiviteter og paraidrett.
legge til rette for at vi lokalt skal ha
mulighet for å holde kurs i skolen.
jobbe for å øke kvinneandelen i forbundet.
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Delmål 3: Vi skal bli mer aktive, åpne, inkluderende og ta bedre vare på medlemmene våre.Lokalt vil vi
● benytte oss av kartleggingsverktøyet
«bedre klubb».
● gjennomføre klubbutviklingstiltak i egen
klubb eller region.

●
●
●

●
●
●

●

sikre et godt tilbud til alle lokalt og
uavhengig av hvilket nivå de er på.
ha dyktige og kompetente instruktører,
trenere og ledere.
jobbe for at alle aktiviteter ledes av
personer med nødvendig kompetanse og
forståelse for idrettens verdigrunnlag.
arrangere flere dykketreff og faste turer for
å gjøre det attraktivt å være medlem.
samarbeide mer om arrangementer og
aktiviteter i egen region.
ha bevisstgjøring i forhold til seksuell
trakassering og gode varslingssystemer.
avholde temakvelder som legger til rette
for diskusjon og økt oppmerksomhet mot
relevante temaer.

Sentralt vil vi
● legge til rette for at flest mulig klubber
gjennomfører «bedre klubb» og bistå
klubbene med klubbutvikling gjennom å
tilby opplæring av tillitsvalgte lokalt.
● være opptatt av region- og klubbesøk og
kurset klubbens styrearbeid i praksis.
● legge til rette for et utviklingsløp innenfor
våre aktiviteter og grener.
● etterleve vårt eget og idrettens
verdigrunnlag.

●

aktivt krysspromotere arrangementer ved
f.eks bruk av arrangementskalender.

●

legge til rette for informasjon, veiledning og
bistå klubbene lokalt. Vi skal ha gode og
synlige varslingskanaler sentralt.
legge til rette for temakvelder i regioner.

●

Delmål 4: Vi skal jobbe for større gjennomslag for våre aktiviteter
Lokalt vil vi
Sentralt vil vi
● være gode på å markedsføre klubb,
● forvalte og ha kontinuerlig fornying av
aktivitetstilbud, og våre aktiviteter ved
marked- og kommunikasjonsstrategien.
aktiv bruk av sosiale medier og presse.
● aktivt formidle resultater og prosesser i
● bidra til at suksesshistoriene synliggjøres.
arbeidet sentralt.
● være aktive og synlige i nærmiljøet, og
● arrangere opplæringstiltak i bruk av sosiale
involvere oss i de sakene lokalmiljøet er
medier.
opptatt av.
● bidra til markedsføring av aktiviteter,
● ha oppdaterte nettsider som det er enkelt
utdanningstilbud og promotere forbundets
og finne opplysninger på.
grener.
● bidra til at klubbene kan ha digital
kommunikasjon med sine medlemmer.
● arbeide for å sikre allemannsretten på
● arbeide for å sikre allemannsretten på
attraktive dykkesteder i Norge ved å bistå
attraktive dykkesteder i Norge ved å jobbe
klubbene når de melder inn bekymringer
på sentralt nivå med høringsinnspill til lovom innskrenkning av allemannsretten.
og forskriftsforslag. I tillegg vil NDF
samarbeide med andre organisasjoner som
har de samme målene og bekymringene
angående allemannsretten.
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Delmål 5: Alle trenere eller instruktører har relevant utdanning i sin aktivitet
Lokalt vil vi
● aktivt bidra til at kurskalenderen er
oppdatert.
● melde inn utdanningsbehov.
● aktivt bidra til forbedringer i kursmateriell
og annen informasjon.

Sentralt vil vi
● opprette en kompetansepool med
instruktører / trenere som kan holde kurs.
●
●

●

●
●

etablere dykkerskoler i klubber der det er
mulig å stimulere til rekruttering og flere
medlemmer.
ha instruktører og trenere som er
oppdatert.
utdanne nye instruktører og trenere.

●

●
●
●

utvikle et kvalitetssikringssystem for
utdanning.
utvikle og vedlikeholde kurs og materiell
etter en revisjonsplan.
aktiv hjelpe klubber som ønsker å etablere
dykkeskoler, og de som allerede har
etablert dykkeskoler til å bli bærekraftige.
utrede muligheten for sentral utstyrpool.
legge til rette for at trenere og instruktører
er faglig oppdatert.
avholde regelmessige instruktør- og
trenerkurs i våre aktiviteter og grener.

Delmål 6: Vi skal jobbe for god samhandling i organisasjonen
Lokalt vil vi
● aktivt motivere medlemmer til deltakelse i
regionale og nasjonale fellesprosjekt.
● bidra med kunnskap og erfaring til utvikling
av gode og operative handlingsplaner.
● komme med forslag til prosjekt til nytte for
region(er) og/eller nasjonalt.
●

søke samhandling innen region, krets eller
andre samarbeidsarenaer for å dra veksler
på samhold og erfaring til styrking av
klubbmiljø i alle klubber.

Sentralt vil vi
● ha mandat og selvstendighet til å utøve
aktiv, operativ virksomhet innenfor våre
aktiviteter og grener.
● knytte til oss nødvendige ressurser og
rapportere til forbundsstyret.
● utarbeide operative planer for aktiviteter,
og følge opp planene.
● delta i regionale klubbutviklingsprosesser, å
sikre fokus på å bistå klubber som ønsker
utvikling på en aktiv og behovstilpasset
måte.
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Samfunn
Vi skal først og fremst arbeide for å øke kunnskapsnivået innenfor marinarkeologi, marinbiologi og
marint miljøvern blant dykkere generelt, og å bidra til økt spisskompetanse.
Delmål 1: Vi skal bidra i arbeidet med rehabilitering av marint liv, samt bidra til renere miljø på
attraktive friluftsområder og dykkesteder.
Delmål 2: Vi skal fremme interessen og respekten for skipsfunn og kystkultur langs norskekysten, å
bidra til økt kunnskap på området.
Delmål 3: Vi skal jobbe for å styrke interessen for marint liv blant dykkere.
Lokalt vil vi
● kartlegge omfanget å bidra til opprydding
av marin forsøpling i nærmiljøet.
● bruke digitale kommunikasjonskanaler og
tradisjonelle medier til spredning av
kunnskap, innsikt og engasjement rettet
mot marin forvaltning og bærekraft.
●

●

●

●

●

gjennomføre ryddedugnader etter
gjeldende lovverk og lokale avtaler med
kommunen og andre aktører.
rapportere alle ryddeaksjoner i
ryddeportalen og teiner, i egen app.

legge til rette for dykking med
marinarkeologi som tema, å stimulere til
utvikling innenfor arkeologi-interessen.
legge til rette for marinbiologiske dykk som
kan skape interesse for spesielle miljøer,
arter eller fenomener i nærområdet.
øke interessen for marinarkeologi / biologi
blant barn og ungdom, å legge til rette for
og arrangere kurs i regionen.

Sentralt vil vi
● legge til rette for økt kunnskap om det
marine miljøet, å samarbeide med
forskningsinstitusjoner om dokumentasjon
og innsamling til forskningsprosjekter.
● bidra til folkeopplysning og å utvikle
posisjon som sentral samfunnsaktør innen
marin bærekraft.
● legge til rette for at klubbene får kunnskap
og materiell for å gjennomføre trygge
ryddeaksjoner.
● opprettholde engasjementet, å søke om
midler til klubber som ønsker å gjøre en
felles innsats mot marin forsøpling.
● være en ressurs for klubber som trenger
rådgivning i forbindelse med søknader.
● legge til rette for å utvikle et samarbeid
med relevante organisasjoner og aktører.
● vedlikeholde å oppdatere kursporteføljen
innenfor marinbiologi og marinarkeologi.
● tilrettelegge for gode og trygge aktiviteter
for barn og ungdom.
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Konkurranse
NDF sentralt skal sammen med klubbene bidra til bredde, økt aktivitet og større satsning på barn og
ungdom for å sikre god rekruttering. Videre skal vi bidra til å gi utøvere muligheten til å hevde seg i
verdenstoppen innenfor sine grener og nå våre konkurransemål innenfor toppidrett.
Delmål 1: Avholde gode arrangementer (trening/samlinger/konkurranser) for utøverne
Delmål 2: Øke antallet konkurranseutøvere
Lokalt vil vi

●

bidra til at administrasjonen har oversikt
over anlegg som bygges lokalt.

●

avholde konkurranser i henhold til
arrangementshåndboka, og melde fra om
forbedringer og behov som utvikler seg.

●

tilby fadderordninger til andre klubber for å
spre kunnskap.
arrangere lavterskelarrangementer i våre
konkurransegrener.
gjennomføre regionale samlinger innenfor
våre individuelle idretter.
gjennomføre dommerkurs for å sikre god
utdanning og opplæring.
tilby interessante seminar og kurs under
samlingene.

●
●
●
●

Sentralt vil vi
● arrangere Europamesterskap i
Undervannsrugby 2021.
● jobbe bedre med rammebetingelser, og
være involvert i byggingen av
svømmehaller.
● legge til rette for arrangementer i alle våre
idrettsgrener.
● legge til rette for reisetilskudd for utøvere
under 23 år i forbindelse med konkurranse,
samlinger og utviklingstiltak.
● kartlegge hva som må til for å øke
deltakelsen i konkurranser.
● legge til rette for lavterskel- og
nybegynnerkonkurranser innenfor våre
grener.
● videreutvikle vår dommerutdanning

●
●

●

●

sørge for at alle klubber med
konkurranseutøvere gjennomfører
konseptet «Rent Idrettslag».
sørge for at alle utøvere med lisens skal
gjennomføre konseptet «Ren utøver».

●

●

●

gjennomføre gode samlinger for
landslagene på alle nivåer.
arrangere forum for klubbledere, trenere
og dommere.
informere om å være pådrivere for at flest
mulig klubber gjennomfører «Rent
idrettslag».
informere om å være pådrivere for at flest
mulig utøvere, støttepersoner og
tillitsvalgte gjennomfører «Ren utøver».
at forbundsstyret og administrasjonen
gjennomfører «Ren utøver».
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Livslang aktivitet
Tilby et attraktivt aktivitetstilbud uavhengig av ambisjoner, nivå, alder og betalingsevne
Delmål: Redusere frafall og forbedre ivaretakelsen av barn, ungdom, voksne og eldre.
Lokalt vil vi
● ha en klar strategi for å redusere
kostnadene.
● tilby aktiviteter som gir en følelse av
mestring og egenutvikling for alle.
● oppnevne politiattest- og
barneidrettsansvarlige hvis vi har aktivitet
for personer under 18 år og parautøvere.
● sikre at tillitspersoner som gjennomfører
aktiviteter med barn og unge har god
kompetanse.
● ta godt imot å tilrettelegge for aktiviteter
tilpasset ungdom og unge voksne.
● arbeide for utvikling av interesseområder
og ferdigheter hos medlemmer, gjennom å
søke variasjon i aktiviteter og
kunnskapsoverføring mellom medlemmer.
● bidra til at medlemmer kan være aktive i
eget miljø hele livet.

Sentralt vil vi
● arbeide for å synliggjøre viktigheten av et
lavt kostnadsnivå.
● legge til rette for aktiviteter og kurs
tilpasset ulike aldersgrupper og
ferdighetsnivåer.

●

tilby veiledning og opplæring om idrett og
barn.

●

arbeide for å gjøre våre aktiviteter og kurs
mer attraktivt og synlig for ungdom.
stimulere til rekruttering mellom idretter,
og legge til rette for ulike arrangementer og
emnekurs.

●

●

●

utvikle livsløpsdeltakelsen i dykkerelaterte
aktiviteter gjennom å legge til rette for
rekruttering og variasjoner i utviklingsstiger
blant eksisterende medlemmer.
gjøre oppmerksom på de hindringer en som
dykker vil kunne oppleve ved økt alder og
funksjonsnedsettelser.
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Rapportering og evaluering
Rapportering
Følgende rapportering gjennomføres for å sikre at planen følges opp og skaper den utviklingen vi er
blitt enige om:
NDF sentralt
● Alle delplaner i forbundet og kretser skal ha denne planen som et utgangspunkt.
● Forbundsstyret følger opp planen i fysiske styremøter og rapporterer til
ledermøtet/dykketinget.

Lokalt
●
●

Alle delplaner i klubbene skal ha denne planen som et utgangspunkt.
Klubbstyrene rapporterer graden av måloppnåelser til klubbens årsmøte.

Evaluering
Arbeidet med planen evalueres i slutten av tingperioden og benyttes som grunnlag til planprosessen
i neste periode.
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