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Lørdag 25. mars 2006 
 

President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av 
Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket de frammøtte velkommen til byen, og orienterte 
om områdets marine muligheter. Representant fra Idrettsstyret i NIF, Tove Paule, orienterte om 
utviklingstrekk innen norsk idrett og ønsket delegatene lykke til med tingforhandlingene. 
 
A – Valg av dirigent(er) og sekretærer 
 
Valg av to dirigenter: 
Forslag: 1. Atle Barsnes   

2. Petter F. Schmedling  
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
 
Valg av to sekretærer: 
Forslag: 1. Torkel Rønningen  Administrasjonen 

2. Anne M. Nordberg  Larvik Dykkeklubb/ Grenland Dykkerklubb 
 

Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
 
 
B – Godkjenne innkalling til Dykketinget 2006 
 
Vedtak: 
Innkallingen godkjent 
 
 
C  - Godkjenne forretningsorden og saksliste 
 
Forretningsorden: 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
 
Saksliste:  
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
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Sak D  - Velge personer til andre tingoppgaver 
 
Velge to representanter til å underskrive protokollen: 
Forslag: 1. Roy I. Dahl   Færder Dykkeklubb 

2. Tor Arne Berg  Farsund Undervannsklubb 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
 
Velge fullmaktskomité: 
Forslag: 1. Dag Deberitz  Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb 

2. Cecila Rockwell  Tromsø Undervannsklubb 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
 
Velge reisefordelingskomité: 
Forslag: 1. Thorstein Christiansen Vestfold Dykkekrets 

2. Svenn Larsen  Alta Dykkeklubb 
3. Siri Skar   Topdal Dykkeklubb 

 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
 
Velge redaksjonskomité: 
Forslag: 1. Gunnar Horn  Sandefjord Dykkerklubb 

2. Elisabeth Carrera  Oslo og Akershus Dykkekrets 
 

Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
 
Velge tellekorps: 
Forslag: 1. Bengt Berdal  Trenerutvalget 

2. Torkild Bakken  Utvalg for marinbiologi  
3. Torolf Sogn   Buskerud Dykkekrets 

 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
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E – Godkjenne de fremmøtte representanter (fullmakter)  
 
Vedtak: 
Frammøtte representanter godkjent 
 
 
Deltakere
 
Med tale-, forslag- og stemmerett: 
 
FORBUNDSSTYRET 
 

Funksjon Navn 
President Berit Lyngstad 
Visepresident Kristian Fredheim 
Styremedlem Yngve Johansen 
Styremedlem Torhild Gran 
Styremedlem Tore Meling 
Styremedlem Trond Unhjem 
Styremedlem Øyvind H. Reinshol 
Styremedlem Linn Røkenes 
 
DYKKEKRETSER 
 
Krets Delegat 
Østfold Dykkekrets Steven Skjekkeland 
Oslo og Akershus Dykkekrets Elisabeth Carrera 
Buskerud Dykkekrets Torolf Sogn 
Vestfold Dykkekrets Thorstein Christiansen 
Møre og Romsdal Dykkekrets Morten Stridh 
Sør-Trøndelag Dykkekrets Robert Staven 
Troms Dykkekrets Karl Kristian Eilertsen 
 
DYKKEKLUBBER 
 
Klubb Delegat 
Akvanaut Undervannsklubb Remi Stridh 
Alta Dykkeklubb Svenn Larsen 
Asker Undervannsklubb Morten Frogner 
Bodø Sportsdykkerklubb Rune Danielsen 
BSI-SUB Peter Guzikowski 
BSI-SUB Arne Sletteng 
Bømlo Sportsdykkere Magnus Bjørnevik 
Bømlo Sportsdykkere Lars Einar Hollund 
Draugen Froskemannsklubb Atle Hansen 
Drøbak Undervannsklubb Robert Vargum 
Eidsvoll Dykkeklubb Dag Dyrdal 
Farsund Undervannsklubb Tor Arne Berg 
Færder Dykkeklubb Roy Dahl 
Grenland Dykkerklubb Jens Nygård 
Kongsberg Dykkerklubb Vidar Engebretsen 
Kongsberg Dykkerklubb Runar Helle 
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Kristiansand Dykkerklubb Kjell O. Hansen 
Kristiansand Dykkerklubb Simon Telstø 
Kristiansund Dykkerklubb Ingebrigt Arnøy 
Kristiansund Dykkerklubb Stig Johansen 
Larvik Dykkeklubb Raymond Raastad 
Larvik Dykkeklubb Jan Kirkemyr 
Mandal Dykkerklubb Kai Johnsrud 
Mandal Dykkerklubb Brita Blørstad 
Molde Undervannsklubb Mattis Mikkelsen 
Moss Undervannsklubb Anita Wulvig 
Moss Undervannsklubb Lena Aamodt 
NTNUI-DG Sivert Tønnessen 
NTNUI-DG Are R. Johansen 
Oslo Undervannsklubb Henning Monsen 
Oslo Undervannsklubb Terje Olsen 
Pingvin Sportsdykkerklubb Arnstein Fossli 
Romerike Dykkerklubb Asle Larsgaard 
Romerike Dykkerklubb Steinar Løvold 
Røyken Sportsdykkerklubb Erik Fredriksen 
Sandefjord Dykkerklubb Gunnar Horn 
Sandefjord Dykkerklubb Ole Ronny Trydal 
Sirevåg Dykkeklubb Lillian Vold 
Steinkjer Sportsdykkere Jan van Aelst 
Svenner Dykkeklubb Tone Vikholt 
Svenner Dykkeklubb Svein B. Ruden 
Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb Dag Deberitz 
Topdal Dykkeklubb Siri Skar 
Tromsø Undervannsklubb Cecilia Rockwell 
TSI-SUT Roger Pettersen 
TSI-SUT Raymond Olsen 
Ulstein og Hareid Dykkerklubb Mildrid Flø 
Ulstein og Hareid Dykkerklubb Arne O. Flø 
 
 
UTEN STEMME-, MEN MED TALE- OG FORSLAGSRETT 
 
KOMITÉER 
 

Funksjon Navn 
Valgkomitéen Helle D. Gjetrang 
Valgkomitéen Trine Lise Heimkjær 
Kontrollkomitéen Thor Rikard Odberg 
Lovkomitéen Ole Petter Espeland 
 
UTVALG 
 

Funksjon Navn 
Utvalg for undervannsrugby Benjamin Westerfjell 
Utvalg for undervannsjakt Geir Torgersen 
Utvalg for foto og film Jussi Evertsen 
Utvalg for marinbiologi Torkild Bakken 
Utvalg for kulturminner under vann Venke Moe 
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Trenerutvalget/Teknisk komité Bengt Berdal 
Koordineringsutvalg B&U Paul Egil Larsen 
 
 
UTEN STEMME-, TALE- OG FORSLAGSRETT  
 
ANSATTE 
 

Funksjon Navn 
Daglig leder Per Vangsøy 
Konsulent Torkel Rønningen 
 
TINGFUNKSJONÆRER 
 

Tingdirigent Atle Barsnes 
Tingdirigent Petter F. Schmedling 
Tingsekretær/Protokoll Anne M. Nordberg 
Tingsekretær Tom Kristiansen 
 
GJESTER 
 

Idrettsstyret Tove Paule 
Balticfinance Martin Küchenthal 
 
OBSERVATØRER 
 

Funksjon/Orgledd Navn 
Internasjonal rep. Barn og Ungd. Anne Brit Strupstad 
Prosjektleder UiK Rune Strand 
Draugen Froskemannsklubb Per G. Paulsen 
Færder Dykkeklubb Frits de Bourg 
Larvik Dykkeklubb Åsne Mathisen 
Sirevåg Dykkeklubb Oddbjørn Klausen 
Oslo Undervannsklubb Bjørn Thorsen 
 
 
F – Godkjenne protokoll fra DT2004 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjent 
 
 
G – Behandle årsberetning 
 
Årsberetningen ble presentert av Forbundsstyret, med utdypende redegjørelse fra 
utvalgsrepresentanter. 
 
Vedtak: 
Beretningen godkjent 
 
 
H – Behandle revidert regnskap 
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Vedtak: 
Revidert regnskap godkjent 
 
 
I-Q  Behandling av innkomne forslag og handlingplan 
 
FORSLAG I 
 
Lovendringsforslag – Endring av tidsfrist ifm. dykketing 
 
Fremmet av Forbundsstyret 
 
Nåværende ordlyd, § 9 b, femte ledd: 
Klubbens skriftlige fullmakt for representanten(e) skal være sendt forbundet senest 3 uker før tinget. 
 
Forslag til ny tidsfrist: 
Klubbens skriftlige fullmakt for representanten(e) skal være sendt forbundet senest 6 uker før 
tinget. 
 
Begrunnelse for forslaget 
På Dykketinget 2001 ble fristen endret fra 6 til 3 uker. Klubbene gikk gode for at bestilling av bespisning og 
innkvartering skulle foreligge 6 uker før tinget, men da uten plikt til å oppgi navn før senest 3 uker før tinget. 
Erfaringene med dette har ved alle de etterfølgende dykketing vært svært dårlig: 

- I beste fall leverer rundt 50% bestilling av bespisning og innkvartering i tide.  
- Mange fullmaktskjemaer må purres da klubbens kontaktperson trodde det var gjort samtidig med 

bestilling av bespisning og innkvartering, eller ikke husker å ettersende fullmakten når delegat(er) til 
tinget er valgt.  

 
Dersom det er ønskelig at NDF sentralt også for fremtidige dykketing skal tilrettelegge for felles innkvartering, 
bespisning og sosial omgang lørdag kveld, må det skapes større økonomisk trygghet for arrangementet. Hotellenes 
standardkontrakter reduserer mulighetene for avbestillinger som kommer senere enn 6 uker før arrangementet. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
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FORSLAG J 
 
Forslag om kollektiv ulykkesforsikring for medlemmer i NDF 
 
Fremmet av Forbundsstyret 
 
På mandat etter vedtak fra Dykketinget 2004 har Forbundsstyret innhentet tilbud på 
ulykkesforsikring knyttet til utøving av dykkesporten for medlemmer i NDF.  
Forbundsstyret foreslår å innføre kollektiv ulykkesforsikring for alle medlemmer i NDF fra 18 år 
og eldre. Personer som er medlem i flere klubber kan velge å tegne bare en forsikring. 
Forsikringen dekker alle typer ulykker, og alle typer dykking, 24 timer i døgnet.  
 
Ordningen blir administrert ved at NDF fakturerer dykkeklubbene etter et innrapportert tall på antall medlemmer 
som skal ha forsikringen. Tallet rapporteres i en egen kolonne som et ledd i Idrettsregistreringen. Det enkelte 
medlem må registrere seg på internett for at forsikringen skal gjelde. Klubben vil motta forsikringsbevis fra NDF 
etter antall innrapporterte medlemmer som skal ha forsikring. Klubbene kan hente ut navneliste over forsikrede 
medlemmer for kontroll og forebygging av misbruk av klubbens navn. Det er frivillig for de under 18 år om de 
ønsker å tegne forsikring. For de under 18 år vil utbetaling ved dødsfall være NOK 50.000,-. Ellers samme 
betingelser som for de over 18 år. 
 
Forsikringen vil gjelde fra 01.07.07, basert på tall fra Idrettsregistreringen i 2006. Klubbene vil bli 
fakturert medio mai 2007. Pris blir NOK 159,- for de over 18 år og NOK 135,- for de under 18 år. Klubber 
som får endring i medlemstallet sitt fra ett år til et annet, vil få refundert eller bli etterfakturert dette 
påfølgende år. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
  
 
 
FORSLAG K 
 
Kollektiv forsikring 
 
Fremmet av Vestkysten Undervannsjegerklubb 
 
Ikke gjøre forslaget om obligatorisk kollektiv forsikring gjeldende for medlemmer bare registrert 
som fridykkere. 
 
Begrunnelse for forslaget 
Innføring av denne forsikringen medfører at kontingenten for våre 150 medlemmer blir dobbelt så høy. Dette vil 
nok få store konsekvenser for våre medlemstall. 
I følge vårt forsikringsselskap er den foreslåtte forsikringen bortkastede penger for vår aktivitet, siden vi fra før 
har obligatorisk personforsikring for våre medlemmer, noe medlemmene selv må sørge for. 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret forstår problemstillingen, men tilbudet eksisterer kun som et kollektivt tilbud. 
 
Forbundsstyret kan derfor ikke støtte forslaget 
 
Vedtak: 
Forslaget ikke vedtatt 
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FORSLAG L – Se også sak Q 
 
Handlingsplanen 
 
Fremmet av Bømlo Sportsdykkere 
 
Norges Dykkeforbund må utarbeide et frivillig forsikring tilbud til medlemmer av norske 
dykkeklubber. Vi foreslår å ta kontakt med eks. DAN (Divers Alert Network, se også 
http://www.daneurope.org). Dette har et bra forsikringstilbud, samt et apparat, world wide til å 
hjelpe deg dersom du treng nødhjelp. Pris på forsikring er varierende og starter på rundt EUR 
68. 
 
Dersom forbundet går ut og forhandler pris så bør en kanskje få litt rabatt på 
forsikringspremien. 
 
Begrunnelse for forslaget 
Vår klubb mener en personlig forsikring må bli opp til det enkelte medlem og ikke som en kollektiv ordning 
knyttet til medlemskap til klubben. Med en frivillig ordning så er det opp til den dykker å tegne forsikring. 
 
Vi frykter at en kollektiv forsikring vil gi nedgang i medlemstallet, og særlig blant våre fridykkermedlemmer. En 
nedgang i aldersgruppen 13-19 år vil også straffe klubbene med lavere aktivitetsmidler, da disse i svært mange 
kommuner styres av antall medlemmer i denne aktuelle aldersgruppe klubben har. 
 
Forbundsstyrets innstilling 
På Dykketinget 2004 fikk Forbundsstyret et mandat om å jobbe frem et forsikringstilbud til sine medlemmer. 
Forbundsstyret sendte brev til alle forsikringsselskapene i Norge, samt DAN og BF. Det var da kun If og BF som 
ønsket dialog. Etter disse møtene var det kun BF som ønsket å tilby en forsikring, under forutsetning av at dette 
ble en kollektiv ordning. 
 
Forbundsstyret vil avvente resultatet av vedtaket i forslaget ang. kollektiv forsikring. 
 
Vedtak: 
Forslaget falt ved vedtak i sak J 
 
 
FORSLAG M – Se også sak Q 
 
Handlingsplanen 
 
Fremmet av Bømlo Sportsdykkere 
 
Norges Dykkeforbund må, gjerne sammen med andre særforbund, arbeide for at n3sport sin 
webportal, hvor klubbenes medlemssider ligger, utvides til også å inneholde en HMS del. Under 
”Organisasjonsinfo” så bør det ligge et valg som heter HMS. Her bør klubbenes HMS system 
ligge. Da er det tilgjengelig for medlemmene, på samme måte som annen klubb informasjon. 
 
Begrunnelse for forslaget 
HMS er viktig for klubbene. Og klubbenes HMS system bør være lett tilgjengelig for klubbens medlemmer. Å 
legge dette ut på klubbens hjemmeside gjør klubbens regler og rutiner lett tilgjengelig for alle klubbens 
medlemmer. 
 
I dag er det enkle verktøy tilgjengelig at det å legge HMS ut på internett bør være minimal utfordring. Går NDF 
sammen med andre særforbund som har klubber med samme HMS behov og krav, bør det også være mulig å få 
NIF til å jobbe for dette. 
 
NDF sin HMS gruppe vil også på en mye lettere måte kunne hjelpe klubber med å etablere HMS, gjerne gjennom 
MAL sett, samt vesentlig enklere å kvalitetsjekke og revidere klubbenes HMS system. Eks. kommer det en 
endring i forskriften om bruk av kompressor, kan NDF enkelt finne ut hvilke klubber har dette konsekvens for og 
varsle klubbene om at nå må de oppdatere sine rutiner/ prosedyrer. 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret forstår intensjonen i forslaget. Per i dag kan alle klubbene legge ut HMS-systemet på sine 
hjemmesider. Å utvikle en egen modul på n3sport sine sider vil være for kostnadskrevende. 
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Forbundsstyret støtter ikke forslaget 
 
 
Endring av forslaget fra Bømlo Sportsdykkere: 
 
Norges Dykkeforbund må utarbeide en nettbasert løsning for administrasjon av klubbenes HMS-
system. Løsningen må på en enkel måte kunne integreres i klubbenes hjemmesider, uavhengig av 
hvilke tekniske løsninger som er valgt.  
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
 
 
FORSLAG N – Se også sak Q 
 
Handlingsplanen 
 
Fremmet av Bømlo Sportsdykkere 
 
Fokusere og fremme klubb- og styreutvikling blant våre klubber gjennom å: 

- gjøre klubbene og klubbenes tilbud mer attraktive for dens medlemmer. 
- gjøre tillitsverv i klubben mer attraktiv for dens medlemmer. 

Gjennom å kartlegge norske dykkeklubber å finne frem til gode klubber som lykkes. Oppfordre 
disse til å fortelle om hvordan de gjør dette. Slik kan andre klubber dra nytte og få inspirasjon av 
deres suksess historier. 
 
Begrunnelse for forslaget 
Mange klubber har store utfordringer til å få medlemmene til å engasjere seg i klubben og til å benytte klubbens 
tilbud og aktiviteter. Å finne kandidater blant klubbens medlemmer til tillitsverv i klubben er også tungt. Vi 
opplever det som at: 
 
Våre bonderomantiske klubber treffer ikke dens moderne zappende medlemmer? 
 
Klubbene trenger her et initiativ til å tenke nytt og dette initiativet må komme fra NDF. Vi lever i et samfunn som 
endrer seg fort. Med medlemmer som skal få gjort mest mulig på kortest mulig tid. Skal klubbene greie å 
engasjere så må de ta hensyn til dette. 
 
Samtidig så ser og hører vi om klubber som blomstrer og hvor ”alt er hipp hurra”. Disse suksess historiene må opp 
og fortelles videre til alle andre klubber. Vi har en egen side om ”nesten ulykker” på NDF sin web. Kanskje er det 
på tide å ha en tilsvarende side med ”Gode historier” fra klubbene.  
I DYKKING så har det lenge gått en føljetong som heter ”BAK MASKA”. Er det snart på tide å få en som heter 
”MIN DYKKEKLUBB”? 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Fotbundsstyret støtter forslaget. Ved kartlegging forstås å oppfordre klubbene til. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
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FORSLAG O – Se også sak Q 
 
Handlingsplanen - Kalender for salg i dykkerklubbene 
 
Fremmet av Forbundsstyret 
 
I forbindelse med Norges Dykkeforbunds 50-årsjubileum i 2007 foreslår Forbundsstyret 
produksjon og trykking av kalender med undervanns-/dykkemotiver for salg i klubbene i 2007. 
Kalenderen tenkes produsert i A3-format med trykk på forside, 12 kalenderark, bakpapp og 
spiralisert topp.  Dykkerklubben kjøper kalenderen for 50 kr. stk. og velger selv utpris. Klubben 
beholder da fortjenesten.  
NDF sentralt tar kostnader med bestilling, pakking og fakturering, mens klubben belastes for 
porto. Hver klubb forpliktes til å selge 30 kalendere.  
 
Vedtak: 
Forslaget ikke vedtatt 
 
 
FORSLAG P 
 
Budsjett – Klubbutvikling/regionale samlinger 
 
Fremmet av Hardangerdykk 
 
Sette av penger på budsjettet til regionale samlinger for dykkeklubber der hvor kretsleddet ikke 
er operativt. 
 
Begrunnelse for forslaget 
”Kunnskap, Fellesskap og Glede”. Samle klubbene i regioner hvor det er naturlig å holde kontakt. Det er bedre å 
spille på lag med andre klubber enn å jobbe alene med utviklingen.NDF bør stimulere og legge forholdene til rette 
for regionale møteplasser. Dette kan NDF gjøre ved å gi økonomisk støtte til slikt arbeide. Det er spesielt viktig å 
stimulere til slike møteplasser i områder hvor dykkekretsen ikke er, eller har mulighet til å være, et samlingspunkt 
for slikt arbeide. 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret mener det er viktig at NDF støtter opp under klubber som vil samarbeide, og har de siste årene hatt 
flere tiltak med tilhørende budsjettpost på handlingsplanen. Forbundsstyret ser det klart som NDFs oppgave å 
bruke frie midler til å utvikle et innhold for slike samlinger. I neste periode ønsker Forbundsstyret, forutsatt 
finansiering, å drive aktiv kompetanseheving for personer med tillitsverv i ulike regioner. Handlingsplan for 2006-
2008 inneholder et slikt tiltak og Forbundsstyret mener forslaget er imøtekommet av dette.  
Forbundsstyret mener derimot at det sentrale budsjettet ikke skal belastes direkte utgifter knyttet til reise og 
opphold for klubber som ønsker å møtes.  
 
I den forstand kan Forbundsstyret ikke støtte forslaget. 
 
Hardangerdykks forslag deles i to punkter og endres: 
 
FORSLAG P1 
 
Sette av penger i budsjettet til regionale samlinger for dykkeklubber der hvor kretsleddet ikke er 
operativt. 
 
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt 
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FORSLAG P2 
 
Sette av penger i budsjettet til regionale samlinger. 
 
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt 
 
 
 
FORSLAG Q 
 
NDFs HANDLINGSPLAN FOR 2006-2008 
 
1. Barn og unge 
 
Hovedmål: 
Norges Dykkeforbund skal tilrettelegge for aktiviteter for barn og unge som fører til gode 
opplevelser, læring og rekruttering  
 
Strategiske mål: 
 
1.1 NDF skal støtte opp under den aktivitet klubbene tilrettelegger for barn og unge lokalt, ved at alle 

fagutvalgene skal delta på minimum en fridykkerleir hvert år i perioden. 
 

1.2 NDF skal støtte opp under den aktivitet klubbene tilrettelegger for barn og unge lokalt, ved å igangsette 3 
soneklubber for utvikling av aktivitet i basseng. 
 

1.3 NDF skal gjennom soneklubbene arrangere seks ”Moro Under Vann”.  
 

1.4 NDF skal øke aktiviteten blant barn og unge ved å utvikle ferdighetsmerker innen ulike tema. 
 
1.5 NDF skal tilrettelegge for junior karriereplan innen Kulturminner Under vann. 

- NDF skal utarbeide en mal for praktiske øvelser som danner grunnlag for ferdighetsmerker i   
        marin arkeologi. Teoridelen baseres på eksisterende mal for øvelseshefte og læreboka ”En   
        introduksjon til Marin Arkeologi”. 
 
1.6 NDF skal innhente grunnlagskompetanse om dykking med barn. 

- NDF skal arrangere et nasjonalt seminar om dykking med barn. 
- NDF skal utarbeide en veiledende brosjyre til klubbene om dette tema. 
- NDF skal i samarbeid med de Nordiske land vurdere å arrangere et instruktørkurs i dykking med   

        barn. 
 
1.7  NDF skal utdanne 1500 fridykkere i perioden. 
 
1.8 NDF skal utdanne 30 CMAS*/** fridykkerinstruktører.  
 
1.9 NDF skal utdanne 4 Trener 2 fridykking. 

 
 
2. Klubbutvikling 
 
Hovedmål: 
Norges Dykkeforbund skal arbeide for at tilgjengelige midler og frivillig arbeid rettes mot 
å skape mest mulig aktivitet og gode opplevelser  i klubbene 
 
Strategiske mål: 
 
2.1 NDF skal gjøre sentrale kurs, aktiviteter og andre medlemsfordeler mer tilgjengelig for   
      klubbene ved å:  

-   legge ut planer for sentrale kurs og aktiviteter på www.ndf.no og i Marmennell. 
-   utvikle ny måte å informere ”Klubblederboka” på. 
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2.2 NDF skal styrke det generelle informasjonsarbeidet ved å: 

- implementere kommunikasjons- og informasjonsstrategi i organisasjonen. 
- vurdere nye moduler og ny plattform for www.trenernett.org. 
- utvikle www.ndf.no mot en moderne interaktiv løsning. 
- reforhandle avtalen med Forlaget Dykking AS og justere innholdet i Marmennell. 

 
2.3 NDF ønsker å styrke tillitsmannsarbeidet i klubbene ved å: 

- samarbeide med andre særforbund om kurset ”Hurra jeg har blitt tillitsvalgt”. 
- forutsatt finanisering avholde 2 kurs evt med eksterne veiledere. 
- forutsatt finansiering utdanne 2 veiledere. 

 
2.4 NDF skal styrke arbeidet med HMS/Internkontroll ved å: 

- vedlikeholde veiledning til Internkontroll. 
- sertifisere minst 5 HMS-klubber i perioden. 
- etablere gode rutiner for innrapportering av uønskede hendelser.. 
- avholde fem sentral dykkelederkurs. 
- avholde to sentrale søkskurs. 

 
2.5 Prosjekt ”Fadderordning for vrak”: NDF skal utrede muligheten for at klubbene kan være        
      en ressurs i arbeidet med forvaltning og formidling av kulturminner under vann, ved å: 

- utarbeide kriterier for hva en slik ordning skal innebære og for at den skal fungere. 
- samarbeide med museene mht utarbeidelse av sjekklister og avviksrapporteringsskjema. 

 
2.6 Prosjekt ”Kartlegging av lokalt biologisk mangfold”: NDF ønsker å tilrettelegge for at   
      klubber kan overvåke biologisk mangfold på lokaliteter de ofte dykker på, ved å: 

- utvikle en veileder til prosjektet. 
- utarbeide et kartlegging/identifiseringsopplegg til bruk i klubbene. 

 
 
3. Utdanning og kompetanse utvikling 
 
Hovedmål: 
Norges Dykkeforbund skal sikre at utøvelsen av dykkesporten bygger på et solid 
kunnskapsfundament, og at medlemmene har et tilbud om videre kompetanseheving. 
 
Strategiske mål: 
 
3.1 NDF ønsker å styrke kvaliteten og tilgjengeligheten på fridykker- og apparatdykkerutdanningen ved å: 

- opprette regionale instruktørpooler for CMAS * og ** instruktører for kompetanseheving, 
erfaringsutveksling og koordinering av lokale utdanningstiltak. 

 
3.2 NDF ønsker å styrke kvaliteten på instruktørutdanningen ved å: 

- opprette ordning med nasjonale CMAS *** instruktører for kompetanseheving og erfaringsutveksling. 
- øke andelen CMAS *** instruktører. 
- planlegge instruktørutdanningen på landsbasis etter etterspørsel og behov. 

 
3.3 NDF skal i et nordisk samarbeid utvikle lærebøker i CMAS apparatdykkerutdanning  

- ferdigstille, oversette fra svensk og utgi CMAS* bok. 
- ferdigstille, oversette fra dansk og utgi CMAS** bok. 
- påbegynne CMAS*** bok. 

 
3.4 Dykkelederkurs: 

- utvikle veiledere/sjekkliste for dykkeledere (A4 laminat). 
- avholde fem sentrale dykkelederkurs. 

 
3.5 Emnekurs i marinbiologi: 

- utarbeide informasjonsmateriell klubber og kretser kan bruke lokalt 
- løpende formidle instruktører til de som skal kjøre kurs (se også pkt. 2.1) 
- avholde 10 emnekurs hvert år. 
- jobbe mot CMAS for at emnekurset kan tilbys fridykkere. 

 
3.6 Aktivitetshefte marinbiologi: 

- utvikle hefte med aktivitetsskapende øvelser til benyttelse for trenere og ledere. 
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3.7 Emnekurs marinarkeologi: 

- utvikle CMAS ”Certified Archaeological Diver” fra å være oppmålings- og utgravingsrettet til også å bli 
mer observasjons- og dokumenteringsrettet mht. avviksrapportering (ref. sjekklister). 

 
3.8 Emnekurs i undervannsjakt: 

- utvikle CMAS * ,** og ***uv-jaktkurs. 
- utvikle læremateriell til CMAS *, ** og *** uv-jaktkurs. 
- avholde 2 uv-jakt CMAS * kurs hvert år i perioden. 

 
3.9 Emnekurs undervannsfotografering: 

- utvikle rammeplan for emnekurs i uv-foto. 
 

3.10 NDF skal ansette en fagkonsulent i 50 % stilling over 2 år for å øke service og støtte til    
      instruktører med mål å styrke aktivitetstilbudet ute i klubbene. 
 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
 
 
FORSLAG – SAK R 
 
Budsjett – Fastsette kontingent 
 
Fremmet av Forbundsstyret 
 
Kontingentøkning  
Forbundsstyret ønsker å heve kontingenten for medlemmer i NDF fra kr. 40,- pr. medlem til kr. 
50,- pr. medlem. Dette vil øke de frie midlene med ca. kr. 85.000,-, som i hovedsak skal gå til å 
finansiere etterspurte breddetiltak i klubbene.  
 
Forslaget trekkes hvis kollektiv ulykkesforsikring blir vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslaget trekkes 
 
 
 
FORSLAG – SAK R 
 
Budsjett – Fastsette avgifter - Startlisens 
 
Fremmet av Forbundsstyret 
 
Dette forslaget avhenger av utfallet av forslag J 
 
Alternativ 1. Forslag J vedtatt 
Alle som skal delta i nasjonale- og internasjonale konkurranser må betale lisens. Lisensen koster 
kr. 50,-, og skal være med på å dekke kostnader ved å arrangere nasjonale- og internasjonale 
konkurranser. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
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Alternativ 2. Forslag J ikke vedtatt 
Alle som skal delta i nasjonale- og internasjonale konkurranser hvor det brukes fridykkerutstyr, 
skal betale en lisens på kr 200,-. De som bruker apparatdykkerutstyr skal betale en lisens på kr. 
100,-. Lisensen skal være med på å dekke kostnader ved å arrangere nasjonale- og internasjonale 
konkurranser, samt forsikring for fridykkerdisiplinene. 
 
Vedtak: 
Forslaget trekkes 
 
 
VEDTA BUDSJETT – SAK S 
 
BUDSJETT 2006 – Se vedlegg til protokoll 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
 
T – Tilsette stedsautorisert revisor 
 
Forslag: 
Administrasjonens innstiling: Kjellstrup og Wiggen AS. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
 
 
U – Fastsette sted for neste Dykketing 
 
Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette sted for neste Dykketing. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtatt 
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V-Valg 
 
VALGKOMITÉENS INNSTILLING 
 
Forbundsstyret 
Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke 
President Lyngstad, Berit Ulstein og Hareid Dykkerklubb Møre og Romsdal Gjenvalg 
Visepresident Engebretsen, Vidar Kongsberg Dykkerklubb Buskerud Ny 
Styremedlem Johansen, Yngve Farsund Undervannsklubb Vest-Agder Gjenvalg 
Styremedlem Gran, Torhild Gjøvik Froskemannsklubb Oppland Gjenvalg 
Styremedlem Reinshol, Øyvind H. BSI-SUB Hordaland Gjenvalg 
Styremedlem Røkenes, Linn Alta Dykkeklubb Finnmark Gjenvalg 
Styremedlem Skauge, Christian Tjøme og Nøtterøy Dykkeklubb Vestfold Ny 
Varamedlem Johansen, Are R. NTNUI-DG Sør-Trøndelag Ny 
Varamedlem Rockwell, Cecilia Tromsø Undervannsklubb Troms Ny 

 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Kontrollkomite 
Funksjon Navn Klubb Krets   
Medlem Lura, Tor-Inge Sandnes og Jæren Dykkerklubb Rogaland Gjenvalg 
Medlem Odberg, Thor Rikard Sandefjord Dykkerklubb Vestfold Gjenvalg 
Varamedlem Johnsen, Åshild Tromsø Undervannsklubb Troms Gjenvalg 
Varamedlem Olsen, Kato Gisund Dykkerklubb Troms Gjenvalg 

 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Lovkomite 
Funksjon Navn Klubb Krets   
Leder Barsnes, Atle Stord Undervannsklubb Hordaland Gjenvalg 
Medlem Espeland, Ole Petter Haugesund Sportsdykkere Rogaland Gjenvalg 
Medlem Gravningen, Arve Kongsberg Dykkerklubb Buskerud Gjenvalg 
Varamedlem Hægeland Quint, Laila Farsund Undervannsklubb Vest-Agder Gjenvalg 
Varamedlem Joachimsen, Knut H. Kongsberg Dykkerklubb Buskerud Gjenvalg 

 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Domskomite 
Funksjon Navn Klubb Krets   
Leder Christiansen, Thorstein Larvik Dykkeklubb Vestfold Gjenvalg 
Medlem Farnes, Bjørn Holmestrand Dykkerklubb Vestfold Gjenvalg 
Medlem Rasch Strøm, Trond  Sande Dykkeklubb Vestfold Gjenvalg 
Varamedlem Dahl, Roy Færder Dykkeklubb Vestfold Gjenvalg 
Varamedlem Omberg, Jon Martin Horten Undervannsklubb Vestfold Gjenvalg 

 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 



 
Apellkomite 
Funksjon Navn Klubb Krets   
Leder Berg, Jan-Gunnar  Bodø Sportsdykkerklubb Nordland Ny 
Medlem Sæther, Tor Ægir Dykkerklubb Møre og Romsdal Gjenvalg 
Medlem Leikanger, Eldar Ove Møredykk Møre og Romsdal Gjenvalg 
Varamedlem Stadsnes, Wenche S. Sula Sportsdykkerklubb Møre og Romsdal Gjenvalg 
Varamedlem Donjem, Karl Fredrik TSI-SUT Troms Gjenvalg 

 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Forbundsstyret innstilling til valgkomité 
 
Valgkomite 
Funksjon Navn Klubb Krets   
Leder Fredheim, Kristian Drøbak Undervannsklubb Oslo og Akershus Ny 
Medlem Heimkjær, Trine Lise Tromsø Undervannsklubb Troms Gjenvalg 
Medlem Deberitz, Dag Tjøme og Nøtterøy Dykkerklubb Vestfold Gjenvalg 
Varamedlem Haagensen, Leif Ålesund Sportsdykkerklubb Møre og Romsdal Ny 
Varamedlem Steinsland, Karen BSI-SUB Hordaland Ny 

 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
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Vedlegg 1: BUDSJETT 2006 
 
 

Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter   

 Internasjonale møter  
17011 Nordiske møter 0 13.000 
17013 CMAS - Internasjonale representanter 0 30.000 
17014 CMAS - Generalforsamling 0 15.000 For avsetning 

17015 CMAS/EUF - Kontingent 0 19.000 
 Informasjon  

18012 Marmennell 0 100.000 
18013 Servicutvalg informasjon 0 5.000 
18014 Jubileumsbok - NDF 50 år 2007 0 50.000 For avsetning 

 Offentlig lov-/regelverk  
19011 HMS/Arrangementsrådgivning 0 10.000 
19012 Ulykkeskommisjon / NAL 0 15.000 

 Barn og Ungdom  
37011 KUBU - Utvalgets drift  0 8.000 
37012 KUBU - Utstyr  0 13.130 Avsetning 2005 

 Ungdomsvadelinger i klubbene (UiK) (6-
12/13-19 år) 

 

37172 Trener 1-kurs Fridykking  0 50.000 
 Trener 2-kurs Fridykking  0 10.000 
 Kurs/seminar ”Dykking med barn”  0 15.000 

37173 Fridykkerkurs i klubbene  0 20.000 
 Fridykkerleire i klubbene  0 20.000 
 Introduksjonskurs hockey, apnea, etc  0 20.000 
 Finnesvømming - Oppfølging 0 5.000 
 Moro under vann (MUV) arrangementer  0 20.000 
 Prøveprosjekt dykking med barn  0 15.000 

39010 Markedsføringstiltak 0 29.000 
39020 Utbetaling sikkerhetsfond 0 4.000 

 Utvikling unge utøvere   
52012 UVR - Landslag junior 0 20.000 
52013 UVR - Nordisk mesterskap junior 0 25.000 
52016  UVJ – Rekruttering 

Kursrekke finansieres etter hvert som den 
ferdigstilles  

- - 

54011 UVR - Landslagssamling senior 0 50.000 
54012 UVR - Nordisk mesterskap senior 0 30.000 For avsetning

54013 UVR - Internasjonale mesterskap sen.  0 25.000 For avsetning

 Konkutv. hevde seg internasjonalt   
55012 UVR - Norgesserien - - Avs.05  115.677 

55014 UVJ - Nordisk mesterskap senior 0 11.000 
55016 FF - Norsk mesterskap 0 5.000 
55018 FF - Verdensmesterskap 0 15.000 For avsetning 

55019 UVJ - Norgescupen 0 2.000 
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 Annen aktivitet  
57010 Startlisenser 80.000 25.500 
59000 Mesterskapsmedaljer  

 Ny nordisk stanse 0 800 
 NM-medaljer UVR, UVJ OG UFF 0 4.000 
 Tilrettelegge for kunnskap og 

kompetanse 
    

72011 UKUV - Utvalgets drift  0 4.000 
72012 MB - Utvalgets drift  0 4.000 
72013 FF - Utvalgets drift 0 4.000 
72014 UVR - Utvalgets drift 0 8.000 
72015 UVJ - Utvalgets drift 0 4.000 
72016 TK - Utvalgets drift 0 8.000 
72018 TK - Trener II 0 36.000 
72020 TK - Mater.utvikl. CMAS*-bok 0 110.000 
72021 TK - Mater.utvikl. CMAS**-bok 0 50.000 For avsetning 

72022 TK - Utvikling CMAS***-bok 0 3.000 
72023 Prosjekt utdanning 0 20.000 
72024 Nyopptrykk materiell, journal m/tabell 0 35.000 
72025 Videreutvikle materiell  

  TK – Profesjonalisere maler  0 20.000 
  TK – Dykkelederkurs 0 20.000 
  UMB - Kurshefte  18.000 10.000 

72026 Kurs dommer/trener, voksne 0 6.000 
72027 Trener web-site 0 6.500 

 Kompetanse for ansatte og tillitsvalgte     

73011 FS etterutdanning 0 10.000 
73012 Etterutdanning ansatte 0 10.000 
73013 Administrativ komp.heving fagutvalg 0 10.000 

 Hjelp til klubbutvikling 
Se også 3717X og 7201X  

 

76017 Konferanser og seminarer 0 5.000 
76018 Redning 0 38.800 Avsetning 2005 

90010 FS utgifter 0 90.000 
90015 Deltakelse andres møter 0 15.000 
90020 Dykketing 0 150.000 
90030 Komiteers møteutgifter/  Andre 

utvalgsutgifter 
0 10.000 

95010 Personalkostnader (2x100% 1x50%) 0 997.000 
95020 Møte og reiseutgifter adm. 0 7.500 
95030 Kontorkostnader 20.000 254.000 Renteinntekter 

95040 Eksterne tjenester 0 184.500 
 Læremateriell  

96011 Salg apparatdykkermateriell    210.000 0 
96011 Kjøp apparatdykkermateriell  0 23.000 
96012 Salg fridykkermateriell   70.000 0 
96012 Kjøp fridykkermateriell 0 5.000 
96013 Salg emnekursmateriell  20.000 0 
96013 Kjøp emnekursmateriell  0 0 
96020 Profileringsmateriell 15.000 5.000 
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 Sertifikater  

96031 Salg apparatdykkersertifikater  270.000 0 
96033 Salg fridykkersertifikater  70.000 0 
96035 Kjøp sertifikatmateriell  0 60.000 
96041 Trenerautorisasjoner 25.000  
96051 Samarbeidsavtaler 2.600,-  

 Salg utvalgene   
96078 UiK 2.000 0 
97011 Sponsor-/samarbeidsavtaler 0 0 
98080 Medlemskontingenter 340.000 0 

  Tilskudd  
98090 Rammetilskudd sikker 1.005.273 0 
98090 Rammetilskudd forespeilet 371.142 0 
98091 Anleggsmidler 0 0 
98092 BUB-midler (UiK) 140.000 0 
98093 Andre tilskudd NIF 75.222 0 
98095 NHO 50.000 0 

  
 2.784.237 2.922.730 

 
98091= Pt. ingen tildeling 
98095= Pt. ikke svar på søknad 
 
Underskudd 138.493 
Inndekning avsetninger 78.764 
Inndekning bruk av fri egenkapital 59.729 
 
 
 
Vedlegg 2: HANDLINGPLAN 2006-2008 
 
 
1. Barn og unge 
 
Hovedmål: 
Norges Dykkeforbund skal tilrettelegge for aktiviteter for barn og unge som fører til gode 
opplevelser, læring og rekruttering  
 
Strategiske mål: 
 
1.10 NDF skal støtte opp under den aktivitet klubbene tilrettelegger for barn og unge lokalt, ved at alle 

fagutvalgene skal delta på minimum en fridykkerleir hvert år i perioden. 
 

1.11 NDF skal støtte opp under den aktivitet klubbene tilrettelegger for barn og unge lokalt, ved å igangsette 3 
soneklubber for utvikling av aktivitet i basseng. 
 

1.12 NDF skal gjennom soneklubbene arrangere seks ”Moro Under Vann”.  
 

1.13 NDF skal øke aktiviteten blant barn og unge ved å utvikle ferdighetsmerker innen ulike tema. 
 
1.14 NDF skal tilrettelegge for junior karriereplan innen Kulturminner Under vann. 

- NDF skal utarbeide en mal for praktiske øvelser som danner grunnlag for ferdighetsmerker i   
        marin arkeologi. Teoridelen baseres på eksisterende mal for øvelseshefte og læreboka ”En   
        introduksjon til Marin Arkeologi”. 
 
1.15 NDF skal innhente grunnlagskompetanse om dykking med barn. 

- NDF skal arrangere et nasjonalt seminar om dykking med barn. 
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- NDF skal utarbeide en veiledende brosjyre til klubbene om dette tema. 
- NDF skal i samarbeid med de Nordiske land vurdere å arrangere et instruktørkurs i dykking med   

        barn. 
 
1.16  NDF skal utdanne 1500 fridykkere i perioden. 
 
1.17 NDF skal utdanne 30 CMAS*/** fridykkerinstruktører.  
 
1.18 NDF skal utdanne 4 Trener 2 fridykking. 

 
 
2. Klubbutvikling 
 
Hovedmål: 
Norges Dykkeforbund skal arbeide for at tilgjengelige midler og frivillig arbeid rettes mot 
å skape mest mulig aktivitet og gode opplevelser  i klubbene 
 
Strategiske mål: 
 
2.1 NDF skal gjøre sentrale kurs, aktiviteter og andre medlemsfordeler mer tilgjengelig for   
      klubbene ved å:  

-   legge ut planer for sentrale kurs og aktiviteter på www.ndf.no og i Marmennell. 
-   utvikle ny måte å informere ”Klubblederboka” på. 

 
2.2 NDF skal styrke det generelle informasjonsarbeidet ved å: 

- implementere kommunikasjons- og informasjonsstrategi i organisasjonen. 
- vurdere nye moduler og ny plattform for www.trenernett.org. 
- utvikle www.ndf.no mot en moderne interaktiv løsning. 
- reforhandle avtalen med Forlaget Dykking AS og justere innholdet i Marmennell. 

 
2.3 NDF ønsker å styrke tillitsmannsarbeidet i klubbene ved å: 

- samarbeide med andre særforbund om kurset ”Hurra jeg har blitt tillitsvalgt”. 
- forutsatt finanisering avholde 2 kurs evt med eksterne veiledere. 
- forutsatt finansiering utdanne 2 veiledere. 

 
2.4 NDF skal styrke arbeidet med HMS/Internkontroll ved å: 

- vedlikeholde veiledning til Internkontroll. 
- sertifisere minst 5 HMS-klubber i perioden. 
- etablere gode rutiner for innrapportering av uønskede hendelser.. 
- avholde fem sentral dykkelederkurs. 
- avholde to sentrale søkskurs. 

 
2.5 Prosjekt ”Fadderordning for vrak”: NDF skal utrede muligheten for at klubbene kan være        
      en ressurs i arbeidet med forvaltning og formidling av kulturminner under vann, ved å: 

- utarbeide kriterier for hva en slik ordning skal innebære og for at den skal fungere. 
- samarbeide med museene mht utarbeidelse av sjekklister og avviksrapporteringsskjema. 

 
2.6 Prosjekt ”Kartlegging av lokalt biologisk mangfold”: NDF ønsker å tilrettelegge for at   
      klubber kan overvåke biologisk mangfold på lokaliteter de ofte dykker på, ved å: 

- utvikle en veileder til prosjektet. 
- utarbeide et kartlegging/identifiseringsopplegg til bruk i klubbene. 

 
 
3. Utdanning og kompetanse utvikling 
 
Hovedmål: 
Norges Dykkeforbund skal sikre at utøvelsen av dykkesporten bygger på et solid 
kunnskapsfundament, og at medlemmene har et tilbud om videre kompetanseheving. 
 
Strategiske mål: 
 
3.7 NDF ønsker å styrke kvaliteten og tilgjengeligheten på fridykker- og apparatdykkerutdanningen ved å: 
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- opprette regionale instruktørpooler for CMAS * og ** instruktører for kompetanseheving, 
erfaringsutveksling og koordinering av lokale utdanningstiltak. 

 
3.8 NDF ønsker å styrke kvaliteten på instruktørutdanningen ved å: 

- opprette ordning med nasjonale CMAS *** instruktører for kompetanseheving og erfaringsutveksling. 
- øke andelen CMAS *** instruktører. 
- planlegge instruktørutdanningen på landsbasis etter etterspørsel og behov. 

 
3.9 NDF skal i et nordisk samarbeid utvikle lærebøker i CMAS apparatdykkerutdanning  

- ferdigstille, oversette fra svensk og utgi CMAS* bok. 
- ferdigstille, oversette fra dansk og utgi CMAS** bok. 
- påbegynne CMAS*** bok. 

 
3.10 Dykkelederkurs: 

- utvikle veiledere/sjekkliste for dykkeledere (A4 laminat). 
- avholde fem sentrale dykkelederkurs. 

 
3.11 Emnekurs i marinbiologi: 

- utarbeide informasjonsmateriell klubber og kretser kan bruke lokalt 
- løpende formidle instruktører til de som skal kjøre kurs (se også pkt. 2.1) 
- avholde 10 emnekurs hvert år. 
- jobbe mot CMAS for at emnekurset kan tilbys fridykkere. 

 
3.12 Aktivitetshefte marinbiologi: 

- utvikle hefte med aktivitetsskapende øvelser til benyttelse for trenere og ledere. 
 
3.7 Emnekurs marinarkeologi: 

- utvikle CMAS ”Certified Archaeological Diver” fra å være oppmålings- og utgravingsrettet til også å bli 
mer observasjons- og dokumenteringsrettet mht. avviksrapportering (ref. sjekklister). 

 
3.8 Emnekurs i undervannsjakt: 

- utvikle CMAS * ,** og ***uv-jaktkurs. 
- utvikle læremateriell til CMAS *, ** og *** uv-jaktkurs. 
- avholde 2 uv-jakt CMAS * kurs hvert år i perioden. 

 
3.9 Emnekurs undervannsfotografering: 

- utvikle rammeplan for emnekurs i uv-foto. 
 

3.10 NDF skal ansette en fagkonsulent i 50 % stilling over 2 år for å øke service og støtte til    
      instruktører med mål å styrke aktivitetstilbudet ute i klubbene  


