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Kandidatur til: President  
  
Personalia  
Navn: Gry H Henriksen Tlf./e-post 
Adresse: Lerkerinden 107 priv.:90519195  
Postnr.:    5099         Sted: Bergen arb.:   41313966 
  
 e-post.:gryhhenriksen@gmail.com 
Alder:  58             Sivil status: gift 
  
  
Sivil utdanning:  
Cand.polit (Hovedfag i sosiologi), Universitetet i Bergen 
 
 
Sivil jobb nå: 
Seniorrådgiver, Personverntjenester i Sikt 
 
Dykke-relatert utdanning: 

Begynte å dykke i 2002, ble divemaster i 2003, assistent instruktør 2003, instruktør i 2004. 
Instruktør i en rekke spesialiteter: Dyp, Nitrox, Tørrdrakt, søk og hev, Vrak, Strøm, Project Aware, 
Peak Performance Buoyancy, AWARE Coral Reef Conservation, Underwater Photographer, 
Underwater Videographer, Digital Underwater Photography, Emergency Oxygen Provider. 
Emergency first respons  

Master Scuba Diver Trainer i PADI siden 2005, PADI Rebreather instruktør (Dräger og Poseidon 
Mk6 og seven) siden 2012  

IAHD - (International Association for handicapped divers) instruktør i 2007  

RAID - Open water Diver instruktør 2010, Rebreather instruktør 2010 (poseidon MK6) 

2010. 

CMAS ** instruktør. CMAS nitrox instruktør, CMAS Marinbiologi instruktør. 

CMAS fridykkerinstruktør 

 
 

Dykkeorganisasjonserfaring: 
Jeg var med å stifte 1dykkeklubb (nå Bergen Dykkeklubb) i 2004. Jeg var styreleder og 
båtfører/dykkeleder fra 2005 til 2014. Jeg var styremedlem og sekretær fra 2014 – 2018. 
 
Sittet i NDF Forbundsstyre fra 2018 – 2022. 
2018 – 2020 – visepresident 
2020 – 2022 – president 

Sett inn bilde

 



 
 

Annen organisasjonserfaring: 
 
Jeg har ‘vokst’ opp i ulike svømmeklubber rundt om i landet, jeg var aktiv konkurranse svømmer 
frem til 1982, deretter tok jeg B-kurs og ble svømmetrener og avsluttet min svømmekarriere i 
Bergen Svømme Club som hovedtrener for A.gjengen på midten av 80 tallet. Etter en kort pause ble 
jeg babysvømmeinstruktør i Delfana Svømmeklubb på slutten 80 tallet. Senere gikk jeg inn i styret i 
klubben som sekretær, der var jeg til midten av 90 tallet.  

Fra 1998 - 2001 satt jeg i styret for LLH-Hordaland, fra 199 - 2001 som leder, (senere 
skiftet organisasjonen navn til FRI.)  

Fra 2011 til 2017 satt jeg i styret i sameiet Nattlandshagen2, som styreleder fra 2013-2017. 

Fra 2021 – er jeg styremedlem i Særforbundenes Fellesorganisasjon 

Fra 2022- er jeg medlem i NIF sin ‘Styringsgruppe for helhetlig strategiplan for kjønnsbalanse i norsk 
idrett’ 

 
 

 
 

Dykkeerfaring: 

Jeg har jobbet som dykkeinstruktør siden 2004. Har siden det hatt egenutviklede Sealteam kurs 
for barn mellom 8-14år. Sealteam er dykkekurs i basseng med tilpasset utstyr. (Bygger på PADIs 
bubblemaker/sealteamoppdrag).  

Noe av det jeg har jobbet er kurs for barn/unge med spesielle utfordringer, spesielt barn/unge 
med konsentrasjonsvansker.  

I tillegg har jeg siden 2004 årlig arrangert og gjennomført 1-3PADI Jr.Open Waterkurs sammen 
med Nemo Classic Diving i Bergen. Gjennom mitt engasjement i 1dykkeklubb har jr.dykkerne hatt 
et opplegg for organisert videre dykking etter kurs.  

I 2017 var jeg en del av gruppen i NDF som jobbet med ny rammeplan for CMAS * 
fridykkerkurs spesielt rettet mot barn.  

Fra 2017 har jeg utdannet og dykket jevnlig med paradykker i Bergen Dykkeklubb. 

Fra jeg startet å dykke i 2002 har jeg gjennomsnittlig dykket ca 100 dykk i året. 
 

 
 

Litt om interesser og hva du mener du kan bidra med i FS for  ”dykkenorge ” 

Jeg er opptatt av at idrettene som er organisert i NDF skal være åpne for alle. Det er ikke alle 
som finner seg til rette på fotballtreninger eller andre ‘masseidretter’ og jeg er opptatt av at NDF 
skal tilby et sikkert, organisert og åpent miljø for alle uansett identitet, kultur, språk eller 
funksjonsnivå.  

Jeg ønsker også å fortsette arbeidet med jevnere kjønnsbalanse i idretten. I NDF utgjør kvinner i 
dag kun 26% av medlemmene, ambisjonene må være 50/50 både som medlemmer, 
instruktører/trenere og tillitsvalgte. 

For å få dette til må NDF som organisasjon satse både på å rekruttere nye unge medlemmer, 
tillitsvalgte og instruktører. Samtidig som vi må jobbe for å beholde de som allerede er 
medlemmer i NDF gjennom sin klubb. 
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