
Norges Dykkeforbund  
Valgkomiteen 
 

CV 
i forbindelse med kandidatur til tillitsverv i Forbundsstyret 

 
Kandidatur til: Visepresident  
  
Personalia  
Navn: Trond Erik Backe Tlf./e-post 
Adresse: Sørbyveien 967 priv.: 95223011    
Postnr.: 3178     Sted: Våle  arb.:      
 mob.: 95223011  
 e-post.: tronderik.backe@gmail.com 
Alder: 50              Sivil status: I forhold 
  
  
Sivil utdanning:  
Fagbrev Prosessoperatør 
Fagbrev Automatiker 
 
Sivil jobb nå: 
Avdelingsleder hos National Oilwell Varco Norway AS 
 
Dykke-relatert utdanning: 
PADI Open Water Diver 
CMAS ** Apparatdykker 
CMAS *** Apparatdykker 
CMAS **** Appartdykker 
RAID ReBreather, Poseidon MK VI 
RAID Nitrox Diver 
CMAS * Apparatdykker Instruktør 
PADI Instruktør (konverteringskurs) 
CMAS ** Apparatdykker Instruktør 
CMAS *** Apparatdykker Instruktør 
CMAS *** Apparatdykker Instruktør Disabled Divers 
Trener 1 Fridykker Instruktør 
NDF Fridykkerredning Instruktør (vært med og utviklet kurset) 
 
Dykkeorganisasjonserfaring: 
Turansvarlig Sande Dykkeklubb – Ansvar for å sette opp terminlister og arrangere turer 
Nestleder Sande Dykkeklubb 
Nestleder Drammen Sportsdykkere 
Leder Drammen Sportsdykkere 
Medlem av Teknisk Komité 2012-2014 
FS – Styremedlem 2014-2018 (2 perioder) 
Styremedlem Vestfold Dykkekrets 
Nestleder Skagerak Dykkekrets 
FS – Visepresident 2020-2022 
 
Annen organisasjonserfaring: 
Under utdanningen har jeg vært med i elevrådsstyre (leder), OD-komitéen, årsavis osv. 
Vært tillitsvalgt på jobben i flere år inntil jeg fikk lederstilling. 
Arrangerer årlig samlinger på jobben for inntil 50 ansatte. 

Sett inn bilde 



Leder av Førstehjelpsgruppen på jobben 
Styremedlem Re Røde Kors (2021-2022) 
Ungdomsveileder RØFF Re Røde Kors (Friluftsliv og Førstehjelp) 
 

 
Dykkeerfaring: 
Bred erfaring innen sportsdykking (ikke teknisk) og fridykking. Har et firesifret antall 
sportsdykk med varierende vanskelighetsgrad. 
Lang erfaring med utdanning av sportsdykkere og sportsdykkerinstruktører. 
Mye erfaring med organisering av arrangementer/turer i klubb/krets. 

 
Litt om interesser og hva du mener du kan bidra med i FS for  ”dykkenorge ” 
Det er gjort enormt mye bra de siste årene med å løfte synligheten til forbundet, og dermed 
fått et enormt godt renommé ute blant publikum (samfunnsengasjement – ryddeaksjoner o.l.). 
Dette ønsker jeg å bidra videre med i tiden fremover. 
Det har blitt jobbet med å få med flere unge inn i styre-/instruktør-rollene, dette er et arbeid 
jeg brenner for, ønsker og mener jeg kan bidra positivt i dette arbeidet. 
Forbundet har akkurat kommet i gang med et prosjekt ifm para-utøvere, dette engasjerer 
veldig. Har stort ønske om å kunne bidra videre i dette prosjektet. 
I tillegg er jeg svært opptatt av utdanningssystemet til NDF/CMAS, ønsker derfor å bidra så 
godt jeg kan innen dette feltet også. 

 
Annet som bør nevnes: 
 
 

 
 

Foto vedlagt? elektronisk:   ja/nei 
 


