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LOV FOR NORGES DYKKEFORBUND 
  
Stiftet i Oslo 24. april 1957 under navnet Norges Amatørdykkerforbund. Lovnormen er vedtatt 
av Idrettsstyret 16. november 2021, og ajourført av NDFs styre 12.juni 2022.   
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§ 1  Formål  
 
(1) Norges Dykkeforbund (heretter også kalt NDF) sitt formål er å fremme dykkeidretten i 

Norge, og representere idretten internasjonalt gjennom: 
 

a) Å samle og lede dykkeklubbene og bidra til samarbeide mellom dem. 
b) Å holde klubbene og andre organisasjonsledd ajour med utviklingen innen 

dykkeidretten på de sportslige, tekniske og vitenskapelige områdene. 
c) Å legge forholdene til rette for at opplæring innen sportsdykking i organisasjonsledd, 

dykkeskoler og opplæringssteder blir effektiv og trygg. 
d) Å legge forholdene til rette for sikker utøvelse av dykkeidretten. 

 
(2) Dette søkes nådd i samarbeid med Norges Idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (heretter også kalt NIF eller Idrettsforbundet), de nordiske 
sportsdykkerorganisasjonene tilsvarende Norges Dykkeforbund, det internasjonale 
dykkeforbundet Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) og andre 
nasjonale og internasjonale organisasjoner og instanser. 

 
(3)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
§ 2  Organisasjon 
 
(1) NDF er en sammenslutning av alle idrettslag (heretter også kalt klubb(er) eller 

dykkeklubb(er)) som organiserer dykkeidretten og som er medlemmer av Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Dykkeforbundet kan 
organisere idrettslagene i dykkekretser/-regioner. 
 

(2) Norges Dykkeforbund er medlem av NIF og CMAS – «Det Internasjonale 
Dykkeforbundet», og skal overholde deres respektive regelverk og vedtak. For regler om 
Norges Dykkeforbunds plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak gjelder NIFs lov §§ 
2-2 og 2-3. 
 

(3) For regler om opptak av nye idretter i Norges Dykkeforbund samt endring av NDFs 
navn, gjelder NIFs lov § 6-3. 

 
§ 3  Oppgaver og myndighet 
 

For regler om Norges Dykkeforbunds oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov §§ 6-2, 
samt NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 

 
§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter  
 
(1) Alle klubber som organiserer dykkeidretten og er medlem av NIF, kan søke om å bli 

medlem i NDF.   
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
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(2) Søknad om medlemskap sendes NDF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme 
måte. 

 
(3) Dykketinget fastsetter kontingent og avgifter for sine medlemsklubber.  
 
(4) Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av dykketinget medfører tap av møterett, 

stemmerett og forslagsrett til og på dykketinget. 
 

(5) Forbundsstyret kan frata klubber medlemskapet i NDF dersom laget skylder kontingent 
eller avgift, ikke overholder NIFs eller NDF`s regelverk eller vedtak, eller på annen måte 
vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser. 
 

(6) Vedtatt kontingent gjelder fra 1.1. påfølgende år. Klubbene betaler kontingent i forhold 
til medlemstallet sitt i henhold til det årlige registreringstidspunktet som er angitt av NIF. 
Kontingenten forfaller til betaling senest 3 måneder etter dette registreringstidspunktet. 
 

(7) Nyinnmeldte klubber får representasjonsrett på dykketinget først når de har vært medlem 
av NIF i 6 måneder og pålagte forpliktelser er oppfylt. 
 

(8) Alle medlemskategorier i klubbene betaler lik kontingent til NDF. Er et medlem 
registrert i flere klubber, skal det betales kontingent fra hver klubb. 

 
(9) For å kunne delta i en konkurransegren som er godkjent av NDF, må deltakerne ha 

startlisens. Dykketinget fastsetter lisensens størrelse. Lisensen følger kalenderåret. Lisens 
kan kun løses av medlemmer i NDF som har nødvendig sertifikat for den aktuelle grenen. 
 

(10) Enkeltmedlemmer i klubb tilsluttet NDF skal ha utdanning etter offentlige forskrifter for 
sportsdykking for å kunne drive apparatdykking. Klubbstyret kan likevel godkjenne aktiv 
apparatdykking av medlemmer som har annen dokumentert utdanning for apparatdykking. 

 
(11) Ved uhell/ulykker under dykking skal vedkommende klubb straks sende rapport til NDF 

på fastsatt skjema og med fyllestgjørende opplysninger. 
 
(12) Organisasjonsledd innenfor NDF som driver apparatdykkerutdanning, må ha samarbeids-

avtale med NDF. 
  
§ 5 Kjønnsfordeling 

 
For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg m.v. og ved representasjon til Idrettstinget, 
gjelder NIFs lov § 2-4. 
 

§ 6  Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv. 
 
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 12 og NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 
2-7. 
  

§ 7 Inhabilitet 

   
 For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   
  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-8
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§ 8 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 
For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov §§ 2-9  
og 6-6 (5). 

 
§ 9  Refusjon av utgifter og godtgjørelse 

 
For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10. 

 
§ 10  Regnskap og revisjon mv. 
  

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14. 
 
§ 11  Dykketinget 
 
(1)  Norges Dykkeforbunds høyeste myndighet er dykketinget som avholdes hvert annet år 

innen utgangen av april.  
 
(2)  Dykketinget innkalles av forbundsstyret med minst 3 måneders varsel til de 

organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at 
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på NDFs internettside eller på annen forsvarlig 
måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest 2 uker før 
dykketinget. Forslag eller saker som skal behandles på tinget skal være forbundsstyret i 
hende senest 6 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter 
med forslag til dykketinget skal være gjort tilgjengelig seinest 2 uker før tinget. 

(3)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør dykketinget hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker 
som ikke kan behandles.  

 
(4)  Dykketinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 
 
(5)  På dykketinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke 

er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 
behandles når 2/3 av de stemmeberettigede representantene vedtar det ved godkjenning 
av saklisten. 

 
(6) Ordinært og ekstraordinært dykketing gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs 

lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20. 
 
§ 12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 

(1) Forslagsrett til dykketinget: 

a) NDFs styre (forbundsstyret) 
b) Representasjonsberettiget organisasjonsledd  
c) Møteberettiget komité / utvalg i saker som ligger innenfor komitéens / utvalgets 

arbeidsområde. 
  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-6-sarforbund/#%C2%A76-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-10
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-1-innledende-bestemmelser/#%C2%A71-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-11
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-13
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-14
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-16
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-20
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(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på dykketinget: 
 

a) Forbundsstyret 
b) Representanter fra dykkeklubber etter følgende skala: 

For medlemstall til og med 50: 1 representant 
For medlemstall over 50:  2 representanter 

c) En representant fra hver dykkekrets /-region 
 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller være 
oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøte/ting. Skriftlige fullmakter for 
representantene skal være sendt NDF senest 2 uker før tinget.  
Representasjon beregnes etter medlemstall per siste idrettsregistrering, og meddeles 
organisasjonen samtidig med innkallingen til dykketinget.    
  
For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 
    
Forbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes 
av NDF. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. Dersom reiseutgiftsfordeling blir benyttet, 
skal denne følge gjeldende retningslinjer. 
 

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på dykketinget  
i saker som ligger innenfor utvalgets / komiteens arbeidsområde: 
 
a) Kontrollutvalgets medlemmer. 
b) Valgkomiteens medlemmer. 
c) Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem 

dersom leder er forhindret fra å møte. 
d) Lovutvalgets medlemmer. 

 
(4)      Møterett og talerett på dykketinget:  

 
a)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
b)  Særforbundets generalsekretær. 
c)  Representant fra NIF. 
 

(5)      Kan møte på dykketinget som observatører uten stemme-, tale- og forslagsrett: 
 

a) Andre som forbundsstyret finner det hensiktsmessig å invitere, og som 
dykketinget godkjenner. 

b) Presse. (Dykketinget kan vedta at deler av, eller hele dykketinget skal foregå uten 
presse.) 
 

  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-3
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§ 13  Dykketingets oppgaver 
  

For regler om stemmegivningen på dykketinget, gjelder NIFs lov § 2-21. 
 

Dykketingets oppgaver:  
 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e).  
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle beretning for NDF, herunder beretninger fra tingvalgte organer. 
9. Behandle NDFs regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors 

beretning og kontrollutvalgets beretning. 
10. Behandle forslag og saker. 
11. Fastsette kontingent og lisenser. 
12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
13. Engasjere revisor til å revidere NDFs regnskap. 
14. Foreta følgende valg: 

a) President og visepresident, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
b) Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. 
c) Lovutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Norges Dykkeforbund 

er tilsluttet – ev. fullmakt til styret til å oppnevne representantene. 
 
President, visepresident og utvalg- /komitéledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til 
styret, komitéer og utvalg skal velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. 
Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
 
Der det velges flere nestledere/varamedlemmer skal det velges 1. nestleder/ varamedlem, 
2. nestleder / varamedlem osv.  

 Styret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. 
 
Verken dirigent eller referent behøver å være valgt/oppnevnt representant eller medlem 
av NDF. Det kan velges flere dirigenter og referenter. NIFs lov § 2-20 

 
§ 14  Norges Dykkeforbunds styre   
  
(1) Norges Dykkeforbund ledes og forpliktes av forbundsstyret, som representerer NDF 

utad. 
 

(2) Forbundsstyret er NDFs høyeste myndighet mellom dykketingene, men visse 
beslutninger kan kun vedtas av dykketinget iht. § 17 og NIFs lov §§ 2-22,  
jf. 6-6 (5). 
 

(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av NDFs virksomhet hører under 
forbundsstyret. 
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Forbundsstyret skal blant annet sørge for: 
- at NDFs formål ivaretas  
- forsvarlig organisering av NDFs virksomhet og økonomistyring 
- at beslutninger fattes i samsvar med NIFs regelverk og vedtak, NDFs lov og  

dykketingets vedtak.  
 

(4) Forbundsstyret skal føre tilsyn med NDFs virksomhet og ev. daglig ledelse, og kan fastsette 
instruks for generalsekretæren. 

 
(5) Forbundsstyret skal videre oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra dykketinget 

eller som styret finner påkrevd, samt utarbeide mandat/instruks for disse. Forbundsstyret kan 
oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette. 

 
(6) Oppnevne representanter til Idrettstinget dersom dykketinget ikke har valgt representanter. 

 
(7) Forbundsstyret skal avholde møter når presidenten bestemmer det eller minst to 

styremedlemmer forlanger det. 
 

(8) I det året dykketing ikke holdes, kan forbundsstyret innkalle til ledermøte. 
 

(9) Til ledermøtet innkalles 
a) Lederen i hver klubb. 
b) Lederen i hver dykkekrets/-region. 
c) Forbundsstyret. 
d) Øvrige ledere etter behov. 

 
(10) Forbundsstyret kan fastsette møteavgift 

 
(11) Ved ledermøte nyttes reiseutgiftsfordeling som ved dykketinget. 

 
§ 15  Kontrollutvalg, valgkomite og lovutvalg 
 
(1)  Kontrollutvalget 

 For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. 
 

(2)  Valgkomiteen 
 For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. 
 

(3)  Lovutvalget 
 Lovutvalget forholder seg i sitt virke til NIFs §§ 2-2 (2) og 4-6 (2) og NDFs § 19 

 
§ 16  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker 
 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff, gjelder NIFs regelverk 
(NIFs lov kap. 11, NIFs lov kap. 12 og Antidopingregelverk) 
 

§ 17  Avtaler og samarbeid mellom NDF og næringslivet 
 

Avtaler og samarbeid mellom NDF og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.  
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§ 18 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 
 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14  
 

§ 19  Lovendring 
 
 For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 
 
(1) Forbundsstyret 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.  
  

(2)  Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært dykketing 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. Dersom tinget vedtar 
lovendringer, sendes protokollen til Idrettsstyret. Ved eventuell motstrid mellom NDFs 
regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettsstyret kan, som overordnet 
organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 
 

(3)  Endringer i §§ 19 og 20 kan ikke vedtas av NDF selv med mindre endringene følger av 
NIFs regelverk eller lovnorm. 

 
§ 20  Oppløsning – sammenslutning – utmelding 
 
 For regler om oppløsning, utmelding mv., gjelder NIFs lov § 6-6. 
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