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Innledning
Også dette året ble dessverre en del preget av pandemien, men heldigvis var det god aktivitet de 
flere av våre idrettsgrener. De fleste av våre grener viser en positiv utvikling i aktivitet og medlem-
skap, men vi ser også en nedgang i aktivitetene som er innendørs som dessverre har være stengt i 
lengre perioder i 2021.   

Det er blitt lagt ned en formidabel innsats fra klubb, utvalg, forbundsstyret og administrasjonen i å 
tilrettelegge for aktivitet, og aktivitet i tråd med gjeldende koronabestemmelser. Aktivitetene som 
er organisert på en trygg måte i tråd med de føringene som myndighetene har satt. Tusen takk for 
innsatsen gjennom pandemien og gjennom hele 2021. 

NORSK DYKKING VIL 20 – 24 
Nåværende strategiplan for årene 2020 til 2024, ble vedtatt på tinget i 2020. Strategiplanen har 4 
hovedområder:  

• Klubben   • Samfunn   • Konkurranse    • Livslang aktivitet 

De siste to årene har vi lagt bak oss, er en rekke strategiske initiativ og prosesser ført videre eller ut-
viklet ytterligere innenfor hovedområdene. Vi preges av pandemien på en del områder og dette har 
tatt en del kapasitet, mens andre områder har utviklet seg raskere. Ved Dykketinget 2022 er vi halv-
veis i arbeidet med norsk dykking 2020 til 2024. 

Denne beretningen vil ha fokus på de områdene det er levert på i 2021, men også fange opp det 
som skjedde i perioden etter dykketinget 2020 og fram til årsskifte. Fra og med 2021 vil vi gå over til 
årsberetninger og ikke hele beretninger for tingperioden. Dette er for å skape mer oversikt og bedre 
kunne legge fram de aktivitetene og tiltakene som er gjort gjennom året. Årsberetningene vil legges 
fram på Dykketinget og ledermøtet, men også være tilgjengelig på vår hjemmeside.   

DIGITAL HVERDAG 
Gjennom 2020 fikk alle i norsk dykking gode erfaringer når det gjaldt digitale plattformer, erfaringer 
som var gode å ha med seg inn i 2021. Særlig har direktekontakten mellom NDF sentralt og klubber 
blitt bedre gjennom dette, og en kombinasjon av digitale og fysiske møteplasser har vært positivt.  

Forbundsstyret har også tatt i bruk digitale løsninger for å kunne avholde styremøter, og i 2021 ble 
det en kombinasjon av digitale, fysiske og hybride møter. Administrasjonens arbeid er løftet opp i 
skyen og er en del av satsningen på digitalisering i norsk idrett.  

EUROPAMESTERSKAPET I UNDERVANNSRUGBY 2021 
På grunn av pandemien ble vår storsatsning på EM i undervannsrugby flyttet fra 2021 til 2022. Det-
te er et arbeid som har krevd store ressurser av administrasjonen, men også et givende arbeid 
som på sikt forhåpentligvis får positive virkninger for undervannsrugby i Norge. Administrasjonen 
er prosjektleder, men har god støtte i prosjektgruppen og en konstruktiv og god dialog med teknisk 
delegat fra CMAS. Støtteordningen fra kulturdepartementet ble videreført på bakgrunn i utsettelse 
grunnet pandemien.  

KJØNNSBALANSE I NDF 
Satsningen på økt kvinneandel i forbundet ble videreført i tråd med satsningen til norsk idrett. I 2021 
har vi gjennomført andre runde med «Kule jenter i NDF», og disse vil være ferdigutdannet våren 2022. 
Vi har også gitt støtte til klubbtiltak og regionstiltak for jentedykketreff i klubber. Rapporteringen fra 
2021 viser at vi har hatt en liten vekst i antall kvinner i våre klubber.  
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FASILITERING AV KURS I KLUBB 
I første halvdel av 2021 ble det benyttet mye tid til å lage gode rutiner, prosesser og arbeid knyttet 
til innkjøp av utstyr for å holde kurs i klubb. NDF eier i dag fire hengere med fire komplette sett i hver 
henger. Disse hengerne er tilgjengelig for alle våre klubber og er i dag i god bruk. Kontrollutvalget 
har vurdert prosessen som er lagt ned uten å komme med anmerkninger. Utstyret er tatt godt i mot 
i klubb og er et løft for sportsdykkerutdanningen i våre klubber.  

VERDIARBEID  
Vi skal være opptatt av våre og idrettens verdier. Vi skal hver dag jobbe for gode opplevelser under 
vann, men også for de som tilrettellegger for gode opplevelser under vann. I 2021 har styret vedtatt 
og tatt i bruk organisasjonsnormene, rutiner for innkjøp av utstyr og jobbet for trygghet, samhold og 
glede hver eneste dag. Organisasjonsnormene danner grunnlaget for at våre verdier etterleves.  

MARIN FORSØPLING 
I 2021 fikk vi en gave fra Sparebankstiftelsen DNB som danner grunnlaget for at vi kan ansette en 
prosjektleder marin forsøpling, men også som danner grunnlaget for å videreføringer satsningen på 
frivillige aksjoner. I 2021 har vi også hatt og utviklet samarbeidet med enkelte kommuner, dekkretur 
og VY. Med en prosjektleder som takket ja til stillingen desember 2021 lover det godt for arbeidet de 
neste årene.  

ÅRET 2021 
Det siste året har blant annet vært preget av områdene ovenfor som vil bli gjennomgått enda mer 
i årsberetningen, men vi har vært preget av pandemien og økt aktivitet utendørs. Styret ønsker å 
takke alle som har lagt ned en innsats i 2021 og ser positivt på den utviklingen  
som har vært i forbundet over en lengre tid. 

Nøkkeltall for NDF 

Aktivitetsfakta 2018 2019 2020

Klubber 153 155 152

Medlemskap 8364 9002 9471

Aktive medlemskap 8396 9205 9735

– Dykking 4979 5378 5652

– Fridykking 1544 2016 2032

– Undervannsrugby 893 945 898

– Undervannsjakt 462 392 631

– Film og foto 413 448 495

– Finnesvømming 105 26 27

Lisensierte utøvere 381 399 390

• 5-12 år 42 43 65

• 13-23 år 116 109 100

• 24+ 223 247 225

Utstedte sertifikater 1368 1513 749
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Norges Dykkeforbund - Organisasjon 

Dykketinget 

Dykketinget er NDFs lovgivende myndighet og øverste organ. Tinget møtes annethvert år. Represen-
tanter fra medlemsklubber, kretser og forbundsstyret har tale-, forslag- og stemmerett på tinget. 
Tinget behandler blant annet forbundsstyrets beretning og forslag til endringer i forbundets lov. 
Forbundstinget velger medlemmer til forbundsstyre, kontrollutvalg, lovkomité og valgkomité. 

Forbundsstyret 

Forbundsstyret består av president, visepresident, fem styremedlemmer og to varamedlemmer. 
Disse blir valgt på forbundstinget for en periode på to år. Styrets oppgave er å iverksette forbund-
stingets beslutninger og følge opp forbundstingets intensjoner. Forbundsstyret ansetter generalse-
kretær og oppnevner komiteer og utvalg etter behov. Forbundsstyrets rolle er beskrevet i NDFs lov.  

Administrasjonen 
Generalsekretæren leder NDFs administrasjon, som står for den daglige driften av forbundets virk-
somhet. Administrasjon holder til på Ullevaal Stadion. Administrasjonen følger opp vedtak og beslut-
ninger fra forbundstinget og forbundsstyret. Administrasjonen har iverksettelse og oppfølgingsan-
svar for prosjekter som nedsettes.  

Kretsene 
Pr. 31.12.2021 besto NDF formelt av 11 dykkekretser, men med aktivitet i 3-4 av kretsleddene.  Kretsene 
har eget kretsting. Hver krets har et styre som har ansvaret for aktiviteten i kretsstyret.     
 

Klubbene 
Pr. 31.12.2021 besto Norges Dykkeforbund av 152 medlemsklubber fordelt over hele landet med totalt 
9735 aktive medlemskap.   

Tingvalgte utvalg og komiteer
Lovkomite, kontrollutvalg og valgkomite velges av Dykketinget og rapporterer til Dykketinget. 
Rollene er beskrevet i NDFs lov.  
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Norsk Idretts organisasjonskart 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) består av 55 særforbund, 11 idrett-
skretser, 328 idrettsråd og 9454 idrettslag, og ca 1.900.000 medlemskap. Idrettstinget er den organi-
serte idrettens høyeste myndighet og avholdes hvert andre år. 

Særforbundene organiserer og leder de ulike idrettsgrenene, og har ansvar for konkurransevirksom-
heten og utvikling av særidretten både nasjonalt og internasjonalt. Særforbundene er medlem av 
NIF og sine respektive internasjonale særforbund. Dykketinget er NDF høyeste myndighet og avhol-
des hvert andre år.  
 
Idrettskretsene er inndelt etter landets fylkesgrenser. Innenfor denne geografiske rammen er kret-
sene et fellesorgan for all idrett. Deres oppgave er å fremme samarbeid mellom særkretsene og 
de enkelte idrettslagene, samt mellom idrettens organisasjonsledd og alle øvrige fylkeskommunale 
instanser og aktører i fylket med ansvar for idrett og fysisk aktivitet. Videre skal idrettskretsene drive 
med veiledning overfor idrettslag i fylket i økonomiske, administrative og organisatoriske spørsmål. 
Idrettslagene utgjør det lokale grunnplanet i idrettsorganisasjonen. Lag med én idrett kalles særi-
drettslag, mens lag med flere grupper av idretter kalles fleridrettslag.  

Idrettsrådene består av alle idrettslagene som er medlemmer av NIF i kommunen. Alle kommuner 
med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd. Viktige oppgaver er å formid-
le idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter og å fordele midlene fra den statlige 
tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger. 
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Medlem- og aktivitetsutvikling i Norges Dykkeforbund 
 
I perioden 2020 til 2024 arbeider forbundet etter mål og tiltak i «Norsk dykking vil 20 -24». Status vil bli 
gjennomgått i slutten av beretningen, og alle tiltak som er gjennomført i 2021 vil bli presentert i be-
retningen. Tallmaterialet i avsnittet om medlem- og aktivitetsutviklingen er hentet ut fra samordnet 
rapportering. Rapporteringen gjennomføres i april og gjelder fra 31.12 året i forveien. De siste tilgjen-
gelige tallene vi har er rapporteringen i 2021 (pr. 31.12.2020)  
 
Hovedmålet fra strategiplanen «Norsk dykking vil 20 – 24» er
• «12 000 aktive medlemmer i bærekraftige klubber innen 2024»
• «Mer aktivitet i flere klubber» 

Medlemsutvikling 
«Medlemskap NDF» viser en positiv utvikling av medlemskap i våre medlemsklubber, siden 2014 har vi 
hatt en total økning på ca 31% flere medlemskap. Totalt er det 2133 flere medlemskap i år enn i 2014.

Aktivitetsutvikling      
 
Sammenlignbare data i perioden viser også en gradvis vekst i aktivitetstallet. I 2014 ble det registrert 
6327 aktive medlemmer mot 9735 aktive medlemmer i 2020. I motsetning til medlemskap kan utø-
vere være aktive innenfor flere av våre idretter. Fra 2019 til 2020 har NDF hatt en økning på 5,76%.     

Aktivitetstallet er viktig for tildelingen av blant 
annet «Lokale Aktivitetsmidler (LAM-midler) og i 
mange tilfeller grunnlaget for kommunal støtte. 
Disse midlene er basert på antall aktive barn, 
ungdom, bredde og parautøvere. Aktive med-
lemmer legger grunnlaget for de rammevilkåre-
ne NDF sentralt har å jobbe med inn mot nevnte 
målgrupper. 

Tabellen «aktivitetstall per gren» viser fordelin-
gen av aktive medlemmer innenfor de godkjen-
te idrettsgrenene i 2020. Dykking er vår største 
idrettsgren med 5652 registrerte aktive medlem-
mer. NDF får grentilskudd for aktivitetene dykking 
og fridykking siden det er mer enn 2000 aktive 
medlemmer fordelt på minimum 20 klubber. 

27
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Alderssammensetningen - aktive medlemmer 
I 2020 består aktivitetstallet innenfor de ulike aldersgruppene av 6679 personer over 26 år, 1165 i 
alderen 20 – 25 år, 1118 i alderen 13 – 19 og 710 i alderen 6 – 12. Oversikten viser vekst i alle aldersgrup-
per fra 2019.    

Kjønnsfordeling – aktive medlemmer 
Kvinneandelen har økt med 0,8 % siden 2019.

Bedre kjønnsbalanse i idretten er et satsningsområde fra Idrettstinget i 2019. I 2018 offentliggjøre  
Norges Idrettsforbund resultatene fra «Kjønnsbarometeret», som er en status i hele norsk idrett. 

Ferske tall viser at 74 prosent av alle styreledere i idrettslag, særkretser og regioner er menn. Bare 
26 prosent er kvinner. For Norges Dykkeforbund sin del er det 88% menn og 12% kvinner i de nevnte 
vervene. I inneværende periode har vi hatt fokus på å legge til rette for en jevnere kjønnsbalanse i 
våre idrettsgrener og blant frivillige. De siste årene har det vært en gradvis positiv utvikling. Prosjek-
tet «Kule jenter i NDF», jentedykketreff og klubbers egne prioriteringer lokalt med blant annet jevnere 
kjønnsbalanse på kurs og i aktivitetstilbudet skal bidra til en jevnere kjønnsbalanse. 

Vi trenge gode rollemodeller av begge kjønn blant våre ledere, trenere og tillitsvalgte både lokalt og 
sentralt slik at flere kvinner ønsker å bli aktive innenfor våre aktiviteter. Vi har støttet opp om 
jentedykketreff som arrangeres av ulike klubber på tvers av klubb-Norge. I perioden 2021 har vi brukt 
ressurser på prosjektet «Kule Jenter i NDF». Gjennom dette prosjektet har vi utdannet 
3 fridykkerinstruktører, 4 CMAS M1-instruktører og 1 konvertering til CMAS M2-instruktør. Disse jentene 
ønsker å være aktive og tar på seg verv lokalt og sentralt. 
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Illustrasjonen viser medlemsfordelingen i 
NDF per 31.12.2020

Utviklingen fra 2014 til 2021 
Grafen over er tallmateriell fra Idrettsregisteringen / samordnet rapportering fra 2014 og fram til i 
dag. Tallene er i stor grad sammenlignbare og viser hvordan våre idretter har utviklet seg. 
Fridykking ble godkjent som egen gren i 2017 og har hatt en god vekst de siste årene.  

Grafen viser andel kvinner i de ulike grene over tid. 

Menn
74 %

Kvinner
26 %

KJØNNSFORDELING I NDF
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Resultater fra idrettskonkurranser 2020

Undervannsrugby 
UVR-sesongen ble kraftig innskrenket grunnet pandemien. Både NS3, NS4 og NM for seniorer og 
juniorer ble avlyst. På høsten ble det åpnet for å arrangere konkurranser igjen. NS1 ble arrangert for 
seniorer og juniorer i Egersund, med tilrettelegginger for Covid-19. NS2 ble arrangert i Oslo under 
normale omstendigheter.

Resultater NS1 Egersund
Herrer Lag Damer Lag Junior Lag

1 Ålesund 1 BSI Boblen 1 Egersund

2 Molde 2 Akkaren 2 Boblen

3 Akkaren 3 Ålesund

4 Egersund

5 BSI Boblen

6 Haugesund

7 Sandefjord

Resultater NS2 Oslo
Herrer Lag Damer Lag

1 Molde 1 Akkaren

2 Akkaren 2 BSI Boblen

3 Ålesund 3 Ålesund

4 Egersund 4 TSI SURK

5 BSI Boblen

6 Haugesund

7 TSI SURK

8 Sandefjord
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Apnea
NM Apnea i basseng 2021 ble ikke avholdt grunnet Covid-19. NM Apnea i sjø ble avholdt 
i Hvervenbukta i Oslo 27. - 29. august 2021. Det var 9 deltakere - 3 kvinner og 6 menn. 

KONSTANT VEKT UTEN FINNER (CNF):
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FREE IMMERSION (FIM)
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KONSTANT VEKT (CWT):
MONOFINNE
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SVØMMEFØTTER
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Undervannsfoto og film

NM I UNDERVANNSFOTO
Kvalifiseringsrunden til NM i UV-foto ble holdt fra januar til mars. 37 fotografer sendte inn bidrag, noe 
som er det største antall innsendinger vi noensinne har hatt. 

NM i UV-foto ble arrangert av Hadsel Undervannsklubb klubb i Stokmarknes den 3.-5.september. 
15 fotografer med assistenter deltok. Juryen bestod av Lars Kirkegaard, Siv Ystebø og Ove Aalo. 
Premiene ble sponset av Hansen Protection og Fue.no, Fotografit.eu, SafeNor AS, Ursuit, 
Reel Diving og Frivannsliv.

RESULTATLISTE
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GALICE HOARAU SITT VINNERBILDE 
I KLASSE D3 UNDER NORDISK

NORDISK MESTERSKAP I UNDERVANNSFOTO

NDF arrangerte i 2021 Nordisk Mesterskap i UV-Foto. Totalt 28 fotografer deltok i innsendings-
konkurransen .7 norske, 4 danske, 4 finske og 13 svenske. 

Rune Edvin Haldorsen, Annika Persson og Kjetil Astrup stilte som jury.

Galice Hoarau fra Bodø Sportsdykkerklubb gikk av med sammenlagtseieren i Nordisk, 
og Bjørnar Nygård fra SUB-BSI kom på sammenlagt 5.plass.

1. Galice Hoarau (NO) 642 poeng
2. Johan Sundelin (SWE) 524 poeng
3. Pekka Tuuri (FIN) 481 poeng
4. Martin Hanell (SWE) 439 poeng
5. Bjørnar Nygård (NOR) 407 poeng
6. Fredrik Ehrensröm (SWE) 361 poeng
7. Fredrik Blomqwist (SWE) 277 poeng
8. Maria Ferm (SWE) 243 poeng
9. Tom Dalgaard Petersen (DK) 204 poeng
10. Lisa Svensen (DK) 198 poeng
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VINNERE AV NM UNDERVANNSFILM 2020, SIV YSTEBØ OG VIDAR SKÅLEVIK

NM I UNDERVANNSFILM

NM i UV-film ble arrangert fra slutten av august til midten av november 2021. Det ble sendt inn 
 12 bidrag. Kjetil Astrup, Lars Korvald og Hallvard Opheim stilte som jury. Premiene ble sponset av 
Scubapro. Kåringen ble avhold digitalt på Teams den 19.desember. 

1.plass: Siv Ystebø og Vidar Skålevik (Harstad Sportsdykkerklubb)
2.plass: Cathrine Jægerud (Moss Undervannsklubb) 
3.plass: David Gonzales (TSI SUT) 
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Undervannsjakt 
NM og Nordisk Mesterskap ble arrangert samtidig på Hitra i oktober 2021. 17 UV-jegere deltok på NM; 
15 menn og 2 kvinner. 30 utøvere deltok på Nordisk; 10 norske, 10 danske og 10 finske. Ingen utøvere 
fra Sverige deltok.

Nr. Navn Poeng

1 Aksel Ørstavik 71060

2 Jørgen Løe 54320

3 Afif Tabbara 48900

4 Ørjan Dyrnes 45300

5 Dag Ove Hungnes 40800

6 Sjur Torve 39480

7 Tormod Hausken Jacobsen 31400

8 Pål Gjøvik 28940

9 Peder Martinini 24400

10 Ola Gjøvik 20960

11 Andreas Norwich 18780

12 Thor Bredahl Nielsen 16740

13 Dan Barbala 14740

14 Ivan Knudseth 9340

15 Monia Dybvik 0

16 Eguen Obuchowski 0

17 Lidija Vukic 0

SAMMENLAGTE RESTULTATER – LAG
Nr. Navn Poeng

1 DK 1 133100

2 DK 2 115460

3 NO 2 115280

4 FI 2 112700

5 NO 3 94700

6 FI 3 63140

7 FI 1 86660

8 DK 3 80640

9 FI Reserve 53500

10 NO 1 48320

11 DK Female 1 23040

12 NO Reserve 15940

Nr. Navn Poeng

1 Tero Vaara 82960

2 Claus Knudsen 75540

3 Emil Klauman 74800

4 Aksel Ørstavik 73060

5 Kim Jaatinen 72360

6 Matti Pyykkö 69940

7 Oliver Tristan Siefert 68080

8 Olli Saminen 66800

9 Kim Westergaard 66040

10 Thomas Brogaard 65360

11 Severi Miettinen 59780

12 Jørgen Løe 56320

13 Riku Leimola 56000

14 William Siefert 53920

15 Afif Tabbara 49900

16 Sami Mikkola 49020

17 Ørjan Dyrnes 56300

18 Sjur Torve 41480

19 Dag Ove Hungnes 40800

20 Stefan Mundt Svendsen 40230

21 Toumas Huhtaniska 39460

22 Antti Olin 39080

23 Jani Siivonen 35520

24 Jacob Valeur 34600

25 Pål Gjøvik 28940

26 Peder Martinini 24400

27 Ninna Kofoed 23040

28 Ola Gjøvik 20960

29 Sophie Breinholt 18560

30 Ivan Knudseth 9340

SAMMENLAGTTE RESULTATER NORDISKSAMMENLAGTE RESULTATER NM
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Aktivitet, samlinger og konkurranse for unge utøver
UVR-juniorlag i Norgesserien
Alle UVR-arrangement på våren 2021 ble avlyst grunnet Covid-19, så det ble verken avholdt junior-
cup NS3 eller junior-NM. På høsten ble det avholdt junior-cup under NS1 i Egersund. BSI Boblen og 
Egersund UVK stilte med juniorlag. Ålesund SDK valgte å ikke delta, da de anså det som utfordrende 
å reise med juniorer i en så usikker pandemi-periode.

UVR-juniorlandslag
Juniorlandslaget i UVR avholdt en digital samling i mars 2021. Denne samlingen ville ha vært avholdt 
med fysisk oppmøte hadde det ikke vært for pandemiens begrensninger. 
13 juniorer og 4 trenere deltok.

I mai 2021 ble det avholdt fysisk samling i Egersund, lukket for juniorlandslaget.
16 juniorer og 4 trenere deltok. 

Den årlige åpne Skien-samlingen ble avholdt i oktober 2021. Denne ville normalt sett ha vært avholdt 
i august og med flere junior-utøvere, hadde det ikke vært for Covid-19.

I november 2021 ble det avholdt lukket samling for juniorlandslaget i Egersund, som oppkjøring til 
Nordisk Junior-mesterskap i Danmark. 23 juniorer og 4 trenere deltok. 

Nordisk Mesterskap i UVR for juniorer ble arrangert i Odense, Danmark fra 19.-21.november. Norge 
sendte 15 kvinnelige og 15 mannlige junior-utøvere. 

FOTO: DAN BARBALA UNDER NORDISK I JAKT
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Forbundsstyret   

Norges Dykkeforbund er det 27 største særforbundet i norsk idrett, med 9735 medlemskap fordelt på 
152 klubber. Forbundet legger til rette for et tilbud under vann, for bredde- og toppidrett, og idretts-
grenene som er underlagt Dykkeforbundet. Forbundet rapporterer til Dykketinget som består av 
representanter fra landets dykkeklubber.   

Norges Dykkeforbund ledes og forpliktes av Forbundsstyret, som er forbundets høyeste myndighet 
mellom dykketingene. Forbundsstyret som ble valgt på Dykketinget 2020, har bestått av:  

Funksjon  Navn Klubb

President  Gry Henriksen BSI – SUB

Visepresident Trond Erik Backe Drammen Sportsdykkere

Styremedlem Inger-Lise Sletten Narvik Sportsdykkerklubb 

Styremedlem Ingrid Thea Ølberg Drøbak Undervannsklubb 

Styremedlem Marius Bunæs Akkaren Sportsdykkerklubb 

Styremedlem Leif Haagensen Ålesund Sportsdykkerklubb

Styremedlem Victoria Eggen Sælleg Tromsøstudentens Undervannsklubb

Varamedlem Marte Sigerset NTNUI-DG

Varamedlem Bjørnar Ottesen Hadsel Undervannsklubb 
  

FORBUNDSSTYRETS OPPGAVER   
Norges Dykkeforbund ledes og forpliktes av forbundsstyret, 
som er NDFs høyeste myndighet mellom dykketingene.  

FORBUNDSSTYRET SKAL BLANT ANNET 

a) Iverksette dykketingets og NIFs vedtak og bestemmelser.   

b) Forestå NDFs daglige administrasjon, representere NDF utad og utøve dets faglige  myndighet.   

c) Påse at NDFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er 
fattet på dykketinget eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at NDF har en 
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og en forsvarlig økonomistyring.   

d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3.   

e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra dykketinget eller som styret finner påkrevd, 
samt utarbeide mandat/instruks for disse.   

f) Oppnevne representanter til Idrettstinget dersom Dykketinget ikke har valgt representanter.  

Forbundsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for 
dette. I 2021 har arbeidsutvalget bestått av Gry Henriksen, Trond Erik Backe og Stian Olsen Kaiander.  
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FORBUNDSSTYRETS ARBEID  
Forbundsstyret (FS) har i 2021 arbeidet med utgangspunkt i «Norsk dykking vil 20 – 24» som ble vedtatt 
i 2020. Planen går over en periode på fire år og vi er nå halvveis i planperioden. Styret har hatt stort 
fokus på verdiarbeid, kjønnsbalanse og legge til rette for god aktivitet i et krevende år med pandemi.  

Styret har vært aktive og bidratt med arbeid innenfor sine aktiviteter, og vært tilstede for adminis-
trasjonen og utvalg. Deler av styret har bidratt i arbeidsgrupper og vært med som instruktører og 
aktivitetsleder på samlinger. Styret har vært tilstede ute i dykkenorge og har hatt representasjons-
oppgaver i hele landet på små og store arrangementer. Alle klubber eller kretser som har invitert har 
fått besøk av styret eller administrasjonen. 

Forbundsstyret har deltatt på årsmøter i EUF (European Underwater Federation), 
SFF (Særforbundenes fellesorganisasjon) og Norges Idrettsforbund i 2021. Gry Henriksen ble i 2021 
valgt inn som styremedlem i SFF, og er valg for en periode for 1 år. 

Styret har jevnlig deltatt på lederforum og åpne timer i Norges Idrettsforbund.  

I 2021 har det vært avholdt 9 FS-møter, hvorav 3 har vært fysiske og/eller hybride møter. Deltakelsen 
i FS-møtene har vært god gjennom hele perioden. Totalt har styret behandlet 58 vedtakssaker i 2021.  
  
CMAS INTERNATIONAL  
CMAS består av selvstendige nasjonale forbund som har ansvar for utdanning, konkurranse og 
vitenskap. CMAS jobber med felles standarder for medlemsforbundene. Hvert forbund «eier» sin 
utdanning, men systemet må være i tråd med standardene i CMAS International. CMAS hovedinn-
tektskilde er salg av sertifikater. Så lenge NDF skal representere sluttbrukerne (sportsdykkerne), finnes 
det ingen annen internasjonal organisasjon som både har konkurranse og sportsdykking og er 
tilknyttet IOC.  

I 2021 har Marius Skåre fra Ålesund Sportsdykkerklubb vært vår representant i CMAS Underwater 
Rugby Commission. Marius gikk ut av kommisjonen etter generalforsamlingen i CMAS høsten 2021. 
Komiteen møtes på mesterskap og har ellers digitale møter. NDF dekker kostnaden for reise 
i forbindelse med møtene.   
  
CMAS EUROPE  
CMAS er inndelt i fire soner: Europa, Amerika, Afrika og Asia. Hovedtyngden av både inntekt og 
aktivitet ligger i Europa. CMAS EU jobber for å styrke samarbeidet mellom de europeiske forbundene, 
men dette er krevende fordi forbundene er veldig ulike. NDF deltok på generalforsamlingen i CMAS 
Europe høsten 2021.  
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Administrasjonen
  

Administrasjonen 2020

Generalsekretær Stian Olsen Kaiander

Idrettskonsulent Nora Menous-Moland

Idrettskonsulent Gunnar Midtgaard

Kontormedarbeider Ask Tjøm (deltid på timer)

Administrasjonen i 2021

Generalsekretær Stian Olsen Kaiander

Idrettskonsulent Nora Menous Jordbru 
(Foreldrepermisjon fra 1.12.2021) 

Idrettskonsulent Gunnar Midtgaard

Idrettskonsulent Inez Santos Aase (Et års vikariat fra 1.10.2021)

Marked- og kommunikasjonskonsulent Thea Langkaas (Et års vikariat frA 1.10.2021)

Kontormedarbeider Ask Tjøm (deltid på timer)

Administrasjonens arbeid  
NDFs administrasjon jobber med utgangspunkt i Norsk Dykking vil – Virksomhetsplanen, som er 
nedsatt på Dykketinget. De utfører arbeidet sitt i samsvar med NIFs og NDFs lover, og med vedtak og 
instrukser som er gitt av Forbundsstyret. Administrasjonen er et apparat for hele organisasjonen.  

Generalsekretær Stian Olsen Kaiander er administrasjonens øverste leder og har hovedansvar for 
den daglige driften av forbundet. Administrasjonen har i perioden vært omorganisert etter at 
ansatte har gått ut i foreldrepermisjon. Vi har i denne perioden valgt å øke satsningen inn mot 
marked- og kommunikasjon for i større grad å kunne synliggjøre den innsatsen som legges ned. 
Thea og Inez er ansatt i et års vikariater, og på slutten av 2021 takket Margret Stray-Pedersen ja til å 
bli vår nye prosjektleder i marin forsøpling. Denne stillingen er fullfinansiert av prosjektmidler.  

Administrasjonen har ansvar for å følge opp utvalgene og fagområdene innenfor utdanning og 
vitenskap, og rapporterer jevnlig til forbundsstyret. Kommunikasjonen mellom forbundsstyret og 
utvalgene går via administrasjonen.  
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Konkurranseutvalg 

Undervannsrugby

Leder Kristine Nergaard

Medlem Lisbeth Haugsvær

Medlem Elisabeth Ose

Medlem Bjarte Lyssand

Adm Inez Santos Aase / Nora Menous Jordbru
 

Undervannsjakt

Leder Jørgen Løe 

Medlem Ørjan Dyrnes

Medlem Afif Tabbara

Adm Inez Santos Aase / Nora Menous Jordbru
 

Foto og Film

Leder Siv Ystebø

Medlem Kim André Sund

Medlem Rune Edvin Haldorsen 

Adm Inez Santos Aase / Nora Menous Jordbru

 Utvalgene er oppnevnt av forbundsstyret og perioden varer fram til Dykketinget 2022. Nye utvalg 
settes etter Dykketinget 2022. 

Bilde fra NM/Nordisk i undervannsjakt. Til venstre, Norgesmester 2021, Aksel Ørstavik. 
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Marin forsøpling
Siden 2016 har medlemsklubber i NDF lagt ned en fantastisk innsats i opprydding av marin forsøpling 
og rapportering av spøkelseredskaper. Totalt har klubbene brukt ca. 57 589 dugnadstimer i å ta opp 
ca. 635 tonn med marint avfall over hele Norge fordelt på 779 aksjoner med deltagelse fra rundt 10 
369 frivillige. Rydding av marint avfall engasjerer klubber, lokalmiljøer og de som bruker havet i sin 
fritid.  
 
Dykkeklubbenes ryddeaksjoner er viktige for både livet under og over vann. I 2021 har 39 medlem
sklubber gjennomført frivillige ryddeaksjoner i hele landet, og fjernet 119 tonn med marint avfall.  
Dykkeklubbene hentet opp 3 339 spøkelseredskaper, og sto dermed for hele 80% av  
spøkelsesredskapene som er blitt funnet og hentet opp igjen.

Foto: Mandal Dykkerklubb
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Oppsummering av årets resultater 2021
Antall frivillige: 1 848 personer 
Antall kg: 119 215 
Antall dugnadstimer: 11 155 
Antall aksjoner: 128* 
Antall rapporterte spøkelsesredskaper: 3 339 
*en del aksjoner pågår gjennom hele året. 
 
Tallene er basert på det hver enkelt klubb har rapportert inn til Norges Dykkeforbund, og som er lagt 
inn i ryddeportalen - https://ryddenorge.no/. I tillegg har enkelte klubber fått egne tilskudd som ikke 
er inkludert i disse tallene. 
 
Finansiering i 2021 
Tilskuddet fra Miljødirektoratet på én million kroner dekket kostnadene. Midlene ble fordelt til klubbe-
ne 21. desember 2021, og fordelingen tok utgangspunkt i det som ble rapportert inn til https://rydd-
enorge.no/. For én aksjon ble det utbetalt 7 500 kr, og 10 000 kr for 2+ aksjoner. I tillegg ble det fordelt 
ut 400 kr per frivillige som deltok. 
 

Statistikk hentet fra  
https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Tal-og-analyse/Tapte-og-funne-reiskap/Oversikt-over-tapte-og-funne-reiskap 
 
Handelens Miljøfond dekket 750 000 kr i kostnader knyttet til rapportering av spøkelsesredskaper i 
appen «Fritidsfiske» fra Fiskeridirektoratet. Klubbene ble honorert med 200 kr for små spøkelsesred-
skaper og 400 kr for store spøkelseredskaper. Havforskningsinstituttet analyserer alle skjemaene 
som sendes inn slik at effekten er god både for havet, forskning og klubben. 
 
Utover gaven til rydde- og aktivitetsutstyr som tildeles på slutten av året, sender vi kostnadsfritt 
ryddeutstyr, fangstnett og løfteballonger til våre medlemsklubber etter bestilling i NDFs nettbutikk.
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Prosjekter og tiltak
Kule Jenter i NDF  
Prosjektet videreføres i 2021 med et nytt samlingsbasert opplegg for kvinner i alderen 18-29 år.  
Formålet med årets prosjekt er først og fremst at deltagerne skal utvikle seg som utøvere, utdanne 
seg til å bli trenere / instruktører, skape nettverk og styrke kjennskap til NDF og NIF. Som et resultat vil 
vi se unge kvinner i dykkemiljøene, som rekrutterer nye medlemmer og bidrar i verv og funksjoner i 
NDF og medlemsklubber. Totalt ble det 17 deltagere på årets prosjekt, hvor 10 er nye deltagere 
og 7 deltar for andre gang. 

Den gruppen som deltar for andre gang videreutdanner seg innen sin gren og har også en mentor-
rolle for øvrige deltagere. Et positivt element å ha deltagere på ulike nivå som kan benyttes for tips, 
dele erfaringer og undervisning for årets nye deltagere.  

SAMLING 1- 30. SEPTEMBER – 3. OKTOBER 
Her var hovedmålet å bli kjent med hverandre og legge grunnlaget for egentrening og refleksjon. 
Første morgen var det rett ut i bassenget for å teste UV-Rugby og ulike fridykkerøvelser. En effek-
tiv «ice breaker». Gjennom helgen ble det gjennomført en del undervisning rundt blant annet NDF, 
førstehjelp, relasjonsledelse, læringsmiljøer og sikker dykking. I tillegg ble det dykket en hel del hvor 
målsetningen var at alle deltagere skulle få noe å trene på frem mot neste samling. Det ble også 
gjennomført fin dykking på en vegg utenfor Ålesund. 

SAMLING 2 – 6.-7. NOVEMBER 
NDF inviterte alle kvinnelige medlemmer av NDF klubber til nettverkssamling. Denne samlingen inn-
gikk som samling 2 i årets prosjekt.  
*Nettverksamlingen er dekket under eget punkt side 18. 

En veldig inspirert og engasjert gjeng er kommet godt i gang og ser frem mot å gjennomføre de to 
siste samlingene i 2022. 
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Klubbutvikling
NDF sentralt med administrasjonen, forbundsstyret eller kursveiledere ønsker å reise ut og besøke 
flest mulig klubber lokalt og regionalt. Møtene reduserer barrierene mellom NDF sentralt og 
medlemmer lokalt. Lav terskel for kommunikasjon begge veier bidrar til at positive ting skjer.  

Klubbutvikling 2019 2020 2021

Klubbesøk 10 3 8

Styrekurs 4 1 0

Regionsbesøk 1 11 4

Til tross for at 2021 bød på visse utfordringer med reise og fysiske samlinger ble det gjennomført fire 
fysiske klubbesøk. Blant disse et mer omfattende Startmøte. I tillegg har vi erfart fordelene ved digi-
tale klubb og regionsmøter. Deltagelsen er gjerne god og vi treffer mange. Det ble gjennomført fire 
digitale klubbmøter og fire større digitale regionsmøter. Regionsmøtene var inndelt etter landsdel og 
hele landet var invitert til et av møtene. Agenda for regionsmøtene var fortrinnsvis å informere om 
muligheter for klubber, hvilket arbeid som gjøres sentralt og oppnå dialog med medlemmer. 

NDF hadde med en deltager på årets NIF Veilederutdanning. Utdanningen løper over 8 måneder og 
tre samlinger med krav om praksis mellom samlingene. NDF Administrasjon har nå to ansatte med 
denne kompetansen med målsetning om å kunne bidra for positiv utvikling i Klubb.

NDF Ulykkeskommisjon og ulykkesrapporter
Som en del av det å arbeide for sikkerhetsutvikling innen våre aktiviteter er det viktig å lære av de 
ulykkene som dessverre skjer. Dette har vært et ytret ønske fra våre medlemsklubber og et viktig 
ledd i sikkerhetsarbeidet i NDF for å arbeide mot delmål 1 under Klubben.  

 «Vi skal ha null ulykker i forbindelse med organisert aktivitet i våre klubber.» 

 I 2021 ble NDF Ulykkeskommisjon fornyet og fokuset på evaluering av ulykker styrket. NDF Ulykkekom-
misjon består nå av Ronny Arnesen, Martin Baade Karklsson, Geir Gundersen og Gunnar Midtgaard 
(NDF Administrasjon).  

ULYKKESRAPPORT:  
NDF Ulykkeskommisjon publiserte en ulykkesrapport etter dødsulykken ved Askholmene 13.02.2021. 
Målsetningen ved rapporten er utelukkende å styrke kunnskap og forebygge hendelser. Det oppfor-
dres til å lese rapporten i sin helhet.

Fasilitering av utstyr til kurs – Dykkehengerne 
I september 2021 ble utstyr for utdanning utlevert til ansvarspersoner i fire regioner i Norge. Hensikten 
med anskaffelsen av komplette sett med utstyr og tilhenger for transport er gjøre dykkerkurs mer 
tilgjengelig i Norge. For å utdanne dykkere på grunnivå er det tre essensielle behov. Folk som har lyst 
å lære dykking, instruktører og utstyr. Utfordringen for mange mindre klubber har vært utstyrstilgang. 
Utstyrstilhengere bidrar til å løse den utfordringen og gjør det mulig for alle klubber å gjennomføre 
kurs, dersom det finnes engasjement og vilje. 

Det ble litt kort tid for å planlegge kurs for høsten 2021, men spesielt tilhengeren i Nord kom godt ut 
fra startblokkene. Betydningen av nye dykkere i små klubber er uvurderlig og gir grunnlag for  
aktivitet og gode miljøer. 
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Utstyr for utdanning Nord: 
Alta: 4 deltagere 
Gisund: 8 deltagere 
Ishavsbyen: 4 deltagere 
 
Utstyr for utdanning Midt-Norge: 
Trondheim: 4 deltagere 
Steinkjer: 1 deltager 

Utstyr for utdanning Vest: 
Korssund: 2 deltagere
Ålesund: 4 deltagere (Kule jenter prosjekt)
 

Utstyr for utdanning Sør: 
Kristiansand: Testdykk 2 deltagere 

Bilder fra Dykkehenger Nord i Trømsø

 

I 2022 er det planlagt mye kurs 
langs kysten. Utstyret er tilgjen-
gelig for NDFs klubber, og samar-
beidet rundt det praktiske 
løses mellom brukere (klubber / 
instruktører) og ansvarspersone-
ne.  Administrasjonen bistår  
ved behov.
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EM – utsettelse – 2022
EM i undervannsrugby 2021 ble utsatt til 2022 på grunn av Covid-19. Forbundet så det ikke som for-
svarlig å arrangere et så stort arrangement under en pågående pandemi. Planleggingen av 
EM UVR 2022 er godt i gang og vil avholdes i slutten av juni 2022, i Stavanger. 

Nettverkssamling for kvinner i NDF 6.-7. november 2021
NDF inviterte alle kvinnelige medlemmer av NDF klubber til nettverkssamling i Oslo. 32 kvinner deltok 
på nettverkssamlingen, og 19 kvinner holdt presentasjoner gjennom helgen. Dette ble en helg med 
mye inspirasjon, nettverking og gode diskusjoner. 

Det ble snakket om det å ha styre- og lederverv i klubb og forbund, det å våge å stå frem og være 
synlig, det å sette seg store mål og hvordan oppnå disse. Det ble også snakket om hvorfor noen 
velger å arrangere rene kvinne-arrangement og kvinne-kurs, og hva man kan oppnå med det. 
Tilbakemeldinger fra deltakerne på nettverkssamlingen var positive, 
der mange opplevde helgen som lærerik.
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Sosiale medier og markedsføring
I 2021 prøvde vi etter beste evne å videreføre strategien for Facebook og Instagram som vi utviklet i 
forrige tingperiode. Vi tok alle et felles ansvar for å holde de sosiale plattformene våre gående, og vi 
oppdaterte litt i rykk og napp. Dette ble gjort på tilfeldige tidspunkt, da man hadde tid til overs. Det 
hendte derimot at det kom flere innlegg samtidig da administrasjonen ofte publiserte fra hver sin 
kant etter arbeidstid. Denne problematikken kunne nok blitt løst dersom man hadde èn 
ansvarsperson for sosiale medier og publisering. 

Som man kan se ut fra statistikken nedenfor har for eksempel opprettelsen av NDF på Instagram 
den 3. mars 2019 båret frukter. 2021 ga oss 35,6% flere besøkende enn i 2020 på Instagram, noe som 
betyr at interessen har økt etter opprettelsen av Instagram i 2019. Alt i alt så har både Facebook og 
Instagram vært i helt grei vekst dette året.   

Vi merket at sosiale medier har et enormt potensial til å nå ut til klubb og nye medlemmer 
– og skaper engasjement dersom ting er gjort riktig. Markedsarbeid og innhold er tidkrevende, og 
disse oppgavene har blitt nedprioritert blant andre arbeidsoppgaver i administrasjonen 
grunnet kapasitet. 

Med et ønske om å utnytte de sosiale flatene til det ytterste, gikk vi derfor i oktober 2021 til ansettelse 
av en marked- og kommunikasjonskonsulent. På denne måten kan administrasjonen i større grad 
fokusere på hvert sitt område. Marked- og kommunikasjonskonsulenten har ansvaret for å drifte 
de sosiale kanalene, samt bidra med internt marked- og kommunikasjonsarbeid. Dette være seg 
ny nettside, nyhetsbrev, oppdatering av utdanningsmateriell, oppdatering av markedsstrategi og 
grafisk utforming av dokumenter. Samt oppgaver som kontinuerlig kommer inn.  Vi håper og tror at 
denne ansettelsen vil bidra positivt i utviklingen av forbundet.
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Tilskudd og økonomi
Spillemidler til utstyr  
Tilskuddsordningen «Spillemidler til utstyr» er populær blant klubbene. Siden oppstarten i 2003, har 
NDFs medlemsklubber mottatt nesten 13 millioner kroner gjennom denne ordningen.  

HVA KAN DET SØKES PÅ? 
Det er fastsatt hvilket utstyr klubbene kan få etterbetalt støtte til. Søknaden må totalt være på over 
10 000 kroner, men kan bestå av flere av utstyrskomponentene. Brukt utstyr må ha en minimum 
innkjøpspris på 150 000,- for å bli vurdert. Les kriteriene nøye, og ta gjerne kontakt med administra-
sjonen for spørsmål eller innspill. Godkjent utstyr for dykkeklubbene er per i dag: 
 
• Kompressor  
• Båt/motor til sikring båt  
• Oksygenterapiutstyr  
• Junior våtdrakter  
• ABC-utstyr  
• Apparatdykkerutstyr for barn  
• Redningsgrind  
• Mål for undervannsrugby  

For 2020 mottok vi søknader for 1 253 030 kroner, som er 33 % av innkjøpskostnaden. Klubbene fikk 
utbetalt 897 395 kroner. Det var klubber i kun 9 andre særforbund som fikk utbetalt mer enn våre 
klubber for innkjøp utført i 2020.  

For 2021 mottok vi søknader for 1 137 845 kroner, som er 33 % av innkjøpskostnaden. Hvor mye som ut-
deles for 2021 gjenstår å se ettersom rapporten normalt kommer helt mot slutten av april.   

«Spillemidler til utstyr» er en god tilskuddsordning for innkjøp av utstyr til aktivitet i våre medlem-
sklubber. Antall søknader vil variere hvert eneste år. Utstyr som kjøpes i 2022 kan det søkes om 
tilskudd til i 2023. Når søknadsportalen er åpen vil NDF informere godt om dette. Normalt skjer dette i 
begynnelsen av februar Følg med! 
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Aktivitetsstøtte i 2021
De gamle UIK midlene ble i 2021 endret til NDFs aktivitetsstøtte slik at støtteordningene ble mer forut-
sigbare og byråkratiet rundt søknadene enklere. På ndf.no er oppdatert informasjon om aktivitets-
støtte. Disse midlene er for målgruppene 5-23 år, men også kompetansetiltak i klubb. 
Aktivitetsstøtten bestå av følgende områder:

- Aktivitetstiltak
- Trener- og dommerutvikling
- Støtte til konkurransesatsning 

I 2021 støttet vi – jentedykketreff, klubbutstyr til barn, sommercamp, fridykkeraktivitet, aktivitet med 
marinbiolog og unge utøvere på konkurranse. 

Totalt ble det utbetalt 278 413kr. 

Blybeltefondet
Blybeltefondet ble videreført og medlemmer i våre klubber som må droppe blyet kan søke om å få 
dette erstattet. I år fikk vi inn en søknad som ble utbetalt i 2022. 

VO-midler (Voksenopplæringsmidler)
Idrettens Studieforbund (ISF) fordeler tilskuddet til kursarrangører etter gitte satser per avholdte kur-
stime. Timesatsene i år er på kr. 70,- og kr. 110,- for timer henholdsvis med og uten kurslærer. 
For å få utbetalt VO-midler, må kursarrangør ha registrert og fått godkjent sine kurs i IdrettsKurs.  
Deltakerne må være satt til både oppmøtt og bestått før kurset låses. Personen som låser kurset, blir 
loggført og er ansvarlig for at informasjonen er korrekt. Selvutviklingskurs, kurs for deltakere for å øke 
egne ferdigheter i en idrett, i tillegg til møter og rekrutteringstiltak er ikke berettiget for VO-midler.   
Følgende typer kurs gir VO-/Post3-midler i Norges Dykkeforbund:

• Alle trener- og instruktørkurs • Badevaktkurs • Båtførerkurs

• CMAS P3 kurs • CMAS T3 kurs • Dommerkurs undervannsrugby

• NDF klubbdykkelederkurs
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Sportsdykking 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

CMAS* 167 224 264 306 311 272 294 280

CMAS** 76 94 200 198 202 177 187 181

CMAS*** 8 21 20 18 12 10 15 37

CMAS**** 0 0 2 1 1 0 1 1

Totale grunnsertifiseringer 251 339 486 523 526 459 497 499

CMAS Dolphin bronse 0

CMAS Dolphin sølv 0 0 1 3 1 5 11 4

CMAS Dolphin gull 0 2 0 2 0 0 3 0

CMAS*-instruktør 9 21 23 9 5 19 18 12

CMAS**-instruktør 3 4 3 3 1 28 8 0

CMAS***-instruktør 0 3 0 2 0 1 2 1

Totalt apparatdykking 263 308 513 542 533 512 539 516

Emnekurs

CMAS trimix diver 0

CMAS Enriched Air Nitrox Diver 33 46 67 44 37 44 36 43

CMAS Enriched-instruktør 5 7 12 4 0 26 6 2

CMAS Nitrox blender 4 10 6 9 19 21 9 9

CMAS Trimix blender 2 3 4 6 5 9 10 1

CMAS Nitrox blender-instruktør 3 0 0 2 1 10 0 -

CMAS Trimix blender-instruktør 0 0 0 2 0 4 0 -

CMAS Advanced Nitrox 3 0 1 2 5 6 0 2

CMAS Advanced Nitrox instruk. 0 0 0 1 1 1 0 1

CMAS Isdykkerkurs 0 2 0 2 0 13 6 0

CMAS Tørrdraktskurs 17 20 44 37 29 37 27 0

Totalt emnekurs 67 88 134 111 97 171 94 58

Utdanningsstatistikk 
 
PER 31.12.2021

Statistikken fortsetter på neste side.
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Fridykking 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

CMAS* 383 218 378 274 217 118 227 169

CMAS** 142 44 206 223 202 73 282 185

CMAS*** 60 45 145 127 53 96 207 119

NUJ 0 0 0 0 80 425 0 0

Totale grunnsertifiseringer 585 307 729 624 552 712 716 473

Apnea Pool 7 12 0 0 0 0 0 0

Apnea* 1 0 0 4 3 6 6 9

Apnea** 7 0 15 14 8 8 10 3

Apnea*** 0 0 0 0 0 4 0 0

Apneainstruktør 0 3 0 0 0 0 0 0

Fridykkerinstruktør 16 5 26 12 16 20 6 15

Totalt fridykking 616 327 770 654 579 750 738 500

Andre kurs

Badevaktkurs 18 14 45 37 62 32 11 4

Badevaktinstruktør 4 4 5 9 16 4 13 0

Fridykker, redning 0 11 34 0 18 0 21 0

Fridykker, innsatsleder 0 0 0 0 0 0 5 0

Marinarkeologi 8 0 0 5 10 0 9 8

Marinarkeologi-instruktør 0 0 0 1 3 0 0 0

Marinbiologi 0 0 6 8 11 4 2 0

Marinbiologi-instruktør 0 1 0 0 9 0 0 0

Undervannsfoto 0 2 0 3 0 6 2 0

Klubbdykkeleder 14 20 6 12 8 0 20 0

CHILDREN DIVING INSTRUKTØR 1 0 0 0 0 0 0 0

NLA rescueswimmer

Totalt andre kurs 45 26 96 75 137 42 83 12

Totale sertifiseringer 991 749 1513 1382 1349 1475 1454 1086
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Tingvalgte komiteer

Rapport fra Lovutvalget 2020-2022
Lovutvalget har i tingperioden bestått av:

Leder Atle Barsnes Stord Undervannsklubb

Medlem Ole Petter Espeland Haugesund Sportsdykkere

Medlem Venke Moe Farsund Undervannsklubb

Varamedlem Linda Iversen Ålesund Sportsdykkerklubb

Varemedlem Arvid Mellingen Sogn Fridykkarklubb

AKTIVITET I TINGPERIODEN:
Lovutvalget har i perioden gjennomført sitt arbeid ved hjelp av e-post og telefon.
Vi har i perioden hatt fokus på:
• Bistand vedr. lovspørsmål fra våre organisasjonsledd og administrasjon.
• Deltatt på NIFs «Gjennomgang av nytt regelverk fra 1. januar 2022” .
• Oppdatering / tilpasning av NDFs lover etter NIFs nye lovnormer av 16.11.2021.

OM OPPDATERING AV NDFS LOVER:
NIFs nye lovnormer ble vedtatt av Idrettsstyret 16.11.21, og trådte i kraft med virkning fra 01.01.22. I 
forrige lovnorm (2019) var §§ i stor grad en direkte gjengivelse av bestemmelser i NIFs lov. I den 
nye lovnormen (2021) erstattes mesteparten av dette med henvisninger med lenker til de aktuelle 
bestemmelsene i NIFs lov. Flere §§ i tidligere lovnorm er også slått sammen Dette gjelder lovene for 
samtlige nivå i vår organisasjonsmodell.

Følgende bestemmelser gjelder for oppdatering /tilpasning av NDFs egne lover etter de nye lovnor-
mene (Se også NIFs lov §2-2.)

NDFs lov §19(1),(tidl. § 27(1)): «Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs 
lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret».

NDFs lov §19(2)-utdrag, (tidl. § 27(2)): «Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstra-
ordinært særforbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet.».

Lovutvalgets oppdatering av NDFs lover var ferdigstilt 07.03.2022.

ANMODNING TIL NDFS ORGANISASJONSLEDD:

NIFs lovnormer er ufravikelige og inneholder et minimum av det våre organisasjonsledd må ha i 
sine egne lover. Dette medfører at alle våre org. ledd må oppdatere lovene sine i henhold til NIFs 
gjeldende lovnormer. Lovutvalget forutsetter at dette arbeidet gis høy prioritet.

For Lovutvalget, 
Atle Barsnes – leder
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VALGKOMITEENS (VK) ARBEID I PERIODEN 2020 – 2022
Valgkomiteen har i perioden bestått av: 
 
Siv Ystebø (leder)
Bjørn Andersen
Thea Skylstad
 
Varamedlemmer: 
Eirik Kjos
Melissa Granli
 
Valgkomiteen har i perioden gjennomført 5 møter på Teams, fysisk helgesamling under ledermøtet 
i Stavanger våren 2021, samt diverse telefonmøter og mailutveksling. 

På ledermøtet ble de aller fleste medlemmer i FS og komiteerintervjuet og 
de som ikke var fysisk tilstede ble i etterkant invitert til et digitalt møte. 

Siden ledermøtet har det gjentatte ganger vært oppfordret via Ndf sine digitale plattformer til å 
komme med innspill til kandidater. Det ble opprettet en egen mailadresse for anonym innsending. 
Valgkomiteen har ikke mottatt noen forslag og har på egen hånd funnet fram til de foreslåtte kan-
didatene. 

Vi har i arbeidet vektlagt videreføring av det gode samarbeidsklima som rapporteres fra forbunds-
styret og utvalgene, samtidig som vi er avhengige av at nye kandidater får komme til for å sikre 
kontinuitet. I tillegg til dette skal NIF`s retningslinjer for sammensetning av styre være hensyntatt. 
Alle kandidater er kontaktet og har akseptert å være representert på lista. 
 
 
27. mars 2022
For valgkomiteen
Siv Ystebø
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Rapport fra Kontrollutvalget 

Leder: Laila Løkkebergøen
Medlem: Vegard Thise
Medlem: Petter Schmedling
Vara: Åshild Johnsen
Vara: Tor Inge Lura

UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET OG IDRETTSLAGETS ANLIGGENDER FOR ØVRIG 
Kontrollutvalget skal påse at Norges Dykkeforbund sin virksomhet drives i samsvar med forbundets 
og Norges Idrettsforbunds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at forbundet har forsvarlig 
forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer. Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på 
årsmøte/ting, og gi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

Kontrollutvalget fører protokoll over sine møter, og gir beretning til årsmøte/ting. 

UTVALGET HAR UTFØRT FØLGENDE HANDLINGER: 
Utvalget har gjennomgått protokoll for tinget, forbundsstyrets protokoller, samt andre dokumenter 
utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå.  Norges Dykkeforbunds styre og NDFs administra-
sjon har gitt KU alle opplysninger som vi har bedt om. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 
2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021. 

Utvalget har gjennomført møte med valgte revisor og gjennomgått revisors beretning.

Kontrollutvalgets rapport for 2020 og 2021 er tilgjengelig sammen med årsregnskapene.
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