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PROTOKOLL 
 

DET 18. ORDINÆRE DYKKETING 
 

29.-30. MARS 2003 
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Lørdag 29. mars 

 
President Sigurd Paulsen åpnet tinget med å ønske de frammøtte velkommen.  
 
A – GODKJENNE INNKALLING TIL DYKKETINGET 2001 
 
Vedtak: 
Innkalling enstemmig godkjent 
 
B – VALG AV dirigent(er) og sekretær(er) 
 
Valg av to dirigenter: 
 
Forslag: 1. Tor-Inge Lura  Sandnes og Jæren Dykkerklubb 
  2. Bjørn Inge Molvær  Ålesund Sportsdykkerklubb 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Valg av to sekretærer: 
 
Forslag: 1. Torkel Rønningen  Administrasjonen 
  2. Helle Gjetrang  Forbundsstyret 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Valg av to representanter til å undertegne protokoll: 
 
Forslag: 1.  Steven Skjekkeland  Østfold Dykkekrets 
  2.  Jan Kirkemyr  Larvik Dykkklubb 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
C - GODKJENNE FORRETNINGSORDEN/SAKSLISTE 
 
Vedtak:  
Forslaget enstemmig vedtatt 
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D- VELGE PERSONER TIL ANDRE TINGOPPGAVER 
 
Fortsatt valg av administrasjon: 
 
Valg av fullmaktskomité: 
 
Forslag: 1. Yngve Johansen  Farsund Undervannsklubb 
  2. Inge Robberstad  Bømlo Sportsdykkere 
  3. Roar Eastwood  Kongsberg Dykkerklubb 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
 
Valg av reisefordelingskomité: 
 
Forslag: 1. Thorstein Christiansen Vestfold Dykkekrets 
  2. Linn Røkenes  Alta Dykkerklubb 
  3. Ivar Åge Røyset  Ulstein og Hareid Dykkerklubb 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Valg av redaksjonskomité: 
 
Forslag: 1. Atle Barnes   Stord Undervannsklubb 
  2. Hans F. Andersen  Eidsvoll Dykkeklubb 
  3. Aud Inger Krefting  Molde Undervannsklubb 
  4. Wenche Stadsnes  Sula Sportsdykkerklubb 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Valg av tellekorps: 
 
Forslag: 1. Tom Kausanrød  Grenland Dykkeklubb 
  2. Kjell Lorvik   Hadsel Undervannsklubb   
               3. Leif E. Bergem-Ohr  Kristiansund Dykkerklubb 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
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E - GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTER (FULLMAKTER) 
  
 
Vedtak: 
 Forslag enstemmig vedtatt 
 
DELTAKERE 
 
MED TALE-, FORSLAGS- OG  STEMMERETT 
 
 
Navn Representerer  
Sigurd Paulsen Forbundsstyret - President 
Helle D. Gjetrang Forbundsstyret - Visepresident 
Berit Lyngstad Forbundsstyret - Medlem 
Jan-Gunnar Berg Forbundsstyret - Medlem 
Per Heine Stavland Forbundsstyret - Medlem 
Knut H. Joachimsen Forbundsstyret - Medlem 
Steven Skjekkeland Østfold Dykkekrets 
Frode Abrahamsen Oslo og Akershus Dykkekrets 
Morten Dyrstad Buskerud Dykkekrets 
Thorstein Christiansen Vestfold Dykkekrets 
Morten Stridh Møre og Romsdal Dykkekrets 
Torill Meistad Nord-Trøndelag Dykkekrets 
Carl-Fredrik Donjem Troms Dykkekrets 
Johannes Rise Akvanaut Undervannsklubb 
Remi Stridh Akvanaut Undervannsklubb 
Linn Røkenes Alta Dykkerklubb 
Trond A. Rønning Bodø Sportsdykkerklubb 
Rannveig Litlabø BSI – Boblen 
Monica Mannelquist BSI-SUB 
Bård Sigvathsen BSI-SUB 
Lars Einar Hollund Bømlo Sportsdykkere 
Inge Robberstad Bømlo Sportsdykkere 
Atle Hansen Draugen Froskemannsklubb 
Kristian Fredheim Drøbak Undervannsklubb 
Rune Dahler Drøbak Undervannsklubb 
Kim Forsland Eidsvoll Dykkeklubb 
Hans Frode Andersen Eidsvoll Dykkeklubb 
Yngve Johansen Farsund Undervannsklubb 
Robert helgesen Gisund Dykkerklubb 
Solbjørg Seljenes Gisund Dykkerklubb 
Arild Østby Gjøvik Froskemannsklubb 
Tom Kausanrød Grenland Dykkeklubb 
Trond Jacobsen Grenland Dykkeklubb 
Kjell Lorvik Hadsel Undervannsklubb 
Terje Berge Hardangerdykk I.L 
Odd Ulltang Hardangerdykk I.L 
Arnt Steve Teigland Harstad Sportsdykkerklubb 
Thor Arne Larsen Karmøy Sportsdykkerklubb 
Gisle Vigre Karmøy Sportsdykkerklubb 
Paul E. Aspholm Kirkenes Froskemannsklubb 
Torolf Sogn Kongsberg Dykkerklubb 
Roar Eastwood Kongsberg Dykkerklubb 
David Grimstad Kristiansand Dykkerklubb 
Leif E. Bergem-Ohr Kristiansund Dykkerklubb 
Kjetil Røsand Kristiansund Dykkerklubb 



 

 5

Jan Kirkemyr Larvik Dykkeklubb 
Evall Larsen Larvik Dykkeklubb 
Aud-Inger Krefting Molde Undervannsklubb 
Henning Monsen Oslo Undervannsklubb 
Jan Arild Aaserud Oslo Undervannsklubb 
Knut H. Rødland Romerike Dykkerklubb 
Morten Hole Romerike Dykkerklubb 
Jan Langedal Røyken Sportsdykkerklubb 
Asle Antonsen Sandnes og Jæren Dykkerkl. 
Trond Unhjem Steinkjer Sportsdykkere 
Geir Andreassen Stord Undervannsklubb 
Ronny Sætre Stord Undervannsklubb 
Wenche Stadsnes Sula Sportsdykkerklubb 
Øystein Antonsen Tromsø Undervannsklubb 
Ivar-Åge Røyset Ulstein og Hareid Dykkerklubb 
Nils Tore Øvrebø Ulstein og Hareid Dykkerklubb 
Stig Evan Vik Ægir Dykkerklubb 
Leif Haagensen Ålesund Sportsdykkerklubb 
Andrew Hennig Ålesund Sportsdykkerklubb 
 
UTEN STEMMERETT, MEN MED TALE- OG FORSLAGSRETT 
 
 Navn Representerer 
Thor Rikard Odberg Kontrollkomiteen 
Kjartan Leikanger Valgkomiteen 
Atle Barsnes Lovkomiteen 
Tor Sæther Apellkomiteen 
Rune Strand Utvalg for barn og ungdom 
Nils Aukan Utvalg for foto og film 
Utvalg for marinbiologi Astrid Woll 
Trenerutvalget Geir Johannessen 
Utvalg for undervannsrugby Eirin Roaldsen 
Utvalg for marinarkeologi Lars Erik Alfheim 
Utvalg for undervannsjakt Kjetil Drange 
 
UTEN STEMME-, TALE- OG FORSLAGSRETT 
 
Navn   
Tor-Inge Lura  Dirigent  
Bjørn Inge Molvær  Meddirigent  
Per Vangsøy  Administrasjonen  
Torkel Rønningen Administrasjonen 
 
 
LEDERE KAFÉDEBATT 
 
Navn   
Erik Fredriksen Røyken Sportsdykkerklubb 
Lisa Chr. H. Solheim Røyken Sportsdykkerklubb 
Jørgen L. Rogne Røyken Sportsdykkerklubb 
Terje Strømme Røyken Sportsdykkerklubb 
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OBSERVATØRER 
 
Navn   
Per Gunnar Paulsen Draugen Froskemannsklubb 
Kai Garseg Forlaget Dykking 
Torhild Gran Gjøvik Froskemannsklubb 
Knut Ivar Helland Sula Sportsdykkerklubb 
Roger Hastholm Sula Sportsdykkerklubb 
Trine Lise Heimkjær Tromsø Undervannsklubb 
 
F – GODKJENNE PROTOKOLL FRA DYKKETINGET 2001 
 
Vedtak: 
Enstemmig godkjent 
 
G – BEHANDLE BERETNINGER/RESULTATER 
 
Innledning ved President Sigurd Paulsen: Tatt til etterretning 
Forbundsstyret: Tatt til etterretning 
Arbeidsutvalget: Tatt til etterretning 
Administrasjonen: Tatt til etterretning 
Utvalg for informasjon: Tatt til etterretning 
Serviceutvalg HMS/Arr.teknikk: Tatt til etterretning 
Serviceutvalg for organisasjonsutvikling: Tatt til etterretning 
 
UTVALGENE 
 
Marinarkeologi: Tatt til etterretning 
UV – jakt: Tatt til etterretning 
Marinbiologi: Tatt til etterretning 
Trenerutvalget: Tatt til etterretning 
UV-Rugby: Tatt til etterretning 
UV-Foto: Tatt til etterretning 
Barn og Ungdom: Tatt til etterretning 
Kontrollkomité:  Tatt til etterretning 
Lovkomitè:  Tatt til etterretning 
Valgkomitè: Tatt til etterretning 
 



 

 7

 
H- BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP 
 
Vedtak:  
Enstemmig godkjent 
 
I – PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS FORSLAG 
 
Tatt til etterretning 
 
J – PRESENTASJON AV FORSLAG TIL STRATEGI OG MÅLSETTINGER 
 
Dykkeglede for alle: Tatt til etterretning 
Klubben i fokus: Tatt til etterretning 
Tilby emne- og spesialkurs: Tatt til etterretning 
 
K - Presentasjon av utvalgenes handlingsplaner 
 
Barn og ungdom: Tatt til etterretning 
Marinbiologi: Tatt til etterretning 
Marinarkeologi: Tatt til etterretning 
Trenerutvalget: Tatt til etterretning 
UV-foto: Tatt til etterretning 
UV-jakt: Tatt til etterretning 
UV-rugby: Tatt til etterretning 
Serviceutvalg for informasjon: Tatt til etterretning 
Serviceutvalg for HMS/Arr.teknikk: Tatt til etterretning 
Serviceutvalg for Organisasjonsutvikling: Tatt til etterretning 
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Søndag 18. mars 
 
K –  VEDTA STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN  
OG INNKOMMEDE FORSLAG 
 
Strategi- og Handlingsplan 
 
Vedtak:  
Forslaget enstemmig vedtatt  
 
1. Forslag fremmet av Forbundsstyret 
 
Det 19. ordinære Dykketing avholdes i mars 2004, for deretter å fortsette med toårssykluser. 
 
Vedtak: 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
2. Forslag fremmet av Vestfold Dykkekrets 
 
Gjeldende: Handlingsprogram 
 
FS må aktivt fremme dykking ved å holde god kontakt med kretser og kunne stille på 
kretsmøter.   
FS medlemmer og/eller utvalgsmedlemmer må kunne stille på ihvertfall noen av de 
Dykketreff som arrangeres. 
Utvalgene for ”bassengaktiviteter” må kunne gjøre avtaler og besøke de klubbene som har 
stor bassengaktivitet. 
FS må følge opp Utvalgene slik at disse benytter tildelte aktivitetsmidler. 
 
 
Vedtak: 
Vestfold Dykkekrets trakk forslaget 
 
3. Forslag fremmet av Vestfold Dykkekrets  
 
Gjeldende: Pålegg til det nye styret 
 
I alle veiledninger til Apparatdykkekurs: 
 
Om utstyr: ’Hva angår dykkeutstyr som er i bruk under sjødykk’, skal dette være ihht Forskrift 
om Sportsdykking. 
 
 
Vedtak: 
Vestfold Dykkekrets trakk forslaget 
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4. Forslag fremmet av Vestfold Dykkekrets 
 
Gjeldende: Pålegg til det nye styret. 
 
Om sted for Dykketing 
 
VDK foreslår at fremtidige Ting avholdes på Gardermoen eller i nærheten av Gardermoen. 
 
 Vedtak: 
Vestfold Dykkekrets trakk forslaget 
 
5. Forslag fremmet av Hardangerdykk I.L. 
 
Økt bruk og fokus på ”Dykkeepisodeskjema”. 
 
Sett fokus på ”Dykkeepisodeskjemaene” og stimuler til bruk av disse. Dykkerene bør ha en 
positiv holdning til skjemaene slik at de som har oss som forbilder og veiledere skjønner at vi 
tar dykkingen på alvor. Vi mener det bør utloves en premiering for innsendte skjema. Med 
trekning for eksempel en gang i måneden og premiering relatert til person eller klubb. Vår 
mening er at en klubbrelatert premie som kan henges opp eller nyttes i klubblokalet, vil gjøre 
størst nytte for formålet. 
 
Vedtak: 
Forslaget forkastet mot 17 stemmer 
 
6. Forslag fremmet av Hardangerdykk I.L. 
 
Grunnkurset må øke i timetall, ikke minke!  
 
Vi foreslår å utvide rammene for opplæring av dykkere, ikke redusere dem. Konkret betyr 
dette en økning i rammene/timetallet på grunnkurset. Gjennomgang av video, presentasjoner 
eller lærebøker i klubbens regi, må kunne regnes med som en del av den totale kurspakke 
som skal sikre kompetansen.   
En nyutdannet dykker bør i tillegg finne seg en erfaren dykker i klubben å dykke med de 
første dykkene. Slik mener vi gode holdninger og trygg dykking kan videreføres til den nye 
dykkeren. 
 
Vedtak: 
Hardangerdykk trakk forslaget 
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7. Forslag fremmet av Karmøy Sportsdykkerklubb  
 
Forslaget støttes av Stord Undervannsklubb og Bømlo Sportsdykkere. 

 
Aktivitetsregnskap/Budsjett 
 
Til hvert ting så lager NDF en rapport. Til neste ting så må NDF fremlegge et 
aktivitetsregnskap. La rapporten beskrive hva NDF har gjort for klubbene i inneværende år 
og tingperiode.  
La Handlingsplanen for kommende tingperiode inneholde et ”aktivitetsbudsjett”. Her skal det 
tydelig fremkomme hvor stor del av handlingsplanen til NDF er ment som aktivitet i og 
sammen med klubbene. 
 
Vedtak: 
Karmøy Sportsdykkerklubb trakk forslaget 
 
 
8. Forslag fremmet av Stord Undervannsklubb 
 
Forslaget støttes av Hardangerdykk I.L., Karmøy Sportsdykkere og Bømlo Sportsdykkere 
 
Forslag: 
NDF har som målsetting i kommende tingperiode å: 
- sette sterkere fokus på sikkerhetsnormene brukt ved ordinær sportsdykking 
- i sterk grad sette fokus på samholdsteknikker ved ordinær sportsdykking, både under  
  opplæring og ved organisert dykking i NDFs ulike dykkemiljø 
- ta i bruk symboleffekter (som for eksempel mellomlina) når samholdsteknikker profileres 
som    
  tema 
- oppfordre samarbeidende dykkeskoler til å dele ut mellomliner til sine kurselever som et  
  symbol og påminning om normer for sikker dykking, og teknikker for samhold i særdeleshet. 
 
Vedtak: 
Stord Undervannsklubb trakk forslaget 
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9. Forslag fremmet av Stord Undervannsklubb 
 
Forslaget støttes av Hardangerdykk I.L., Karmøy Sportsdykkere og Bømlo Sportsdykkere. 
 
Forslag: 
NDF har som målsetting i kommende tingperiode å: 
- opprette eget nettsted for instruktører og trenere 
- systematisere undervisnings og trenermateriell i kategorier vinklet mot trening og opplæring  
  av fridykkere, opplæring av apparatdykkere (inkludert spesialkurs), og opplæring / utvikling   
  av instruktører og trenere 
- oppgradere / utvikle / samle inn (i den grad det er mulig) undervisningspresentasjoner innen  
  feltene nevnt over 
- gjøre ovennevnte materiell tilgjengelig på eget nettsted for NDFs instruktører og trenere 
- gjøre ovennevnte materiell tilgjengelig på årlig ”samle-CD” 
 
Vedtak: 
Stord undervannsklubb trakk forslaget 

 
10. Forslag fremmet av Bømlo Sportsdykkere  
 
Forslaget støttes av Stord Undervannsklubb, Haugesund Sportsdykkere, Karmøy 
Sportsdykkerklubb og Hardangerdykk I.L. 
 
Forslag: 
NDF har som målsetting i kommende tingperiode: 
- at alle utvalg skal lage en ”KLUBBKVELD” presentasjon 
- at alle FS-møter blir etterfulgt av en ”KLUBBKVELD” presentasjon 
- å stimulere kretser, klubber og andre til å lage informasjon som en ”KLUBBKVELD”  
  presentasjon  
NDF vil gjennom www.ndf.no formidle og vedlikeholde hele ”KLUBBKVELD” serien. 
 
Vedtak:  
Bømlo Sportsdykkere trakk forslaget 
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11. Forslag fremmet av Bømlo Sportsdykkere 
 
Forslaget støttes av Stord Undervannsklubb, Haugesund Sportsdykkere, Karmøy 
Sportsdykkerklubb og Hardangerdykk I.L. 
 
Forslag: 
NDF har som målsetting i kommende tingperiode å: 
- stimulere til minst 6 regionale møteplasser, fortrinnsvis i områder uten aktiv dykkekrets 
- arrangere en nasjonal møteplass hvor klubber, kretser og regionale nettverk kan treffes til  
  erfaringsutveksling og samarbeidsutvikling (Ledermøte). 
- tilby de klubber som ønsker å starte regionale møteplasser / nettverk hjelp i form av  
  fødselshjelp og aktiv oppfølging 
- arbeide for at det klubber som deltar i regionale møteplasser kan få reisestøtte til dette. 
 
Vedtak:  
Bømlo Sportsdykkere trakk forslaget 
 
L – VALG 
 
Valg av Forbundsstyre og komiteer 
Følgende ble valgt: 
 
 
Forbundsstyre 

Funksjon Namn Klubb Krets 
President Paulsen, Sigurd  Kristiansand  Dykkerklubb Vest-Agder   
Visepresident Lyngstad, Berit  Ulstein og Hareid Dykkerklubb Møre og Romsdal  
Styremedlem Antonsen, Øystein  Tromsø Undervannsklubb Troms  
Styremedlem Berg, Jan-Gunnar  Bodø Sportsdykkerklubb Nordland  
Styremedlem Berge, Terje  Hardangerdykk Hordaland  
Styremedlem Fredheim, Kristian  Drøbak Undervannsklubb Oslo & Akershus  
Styremedlem Gran, Torhild  Gjøvik Froskemannsklubb Oppland  
Varamedlem Johansen, Yngve  Farsund Undervannsklubb Vest-Agder  
Varamedlem Unhjem, Trond  Steinkjer Sportsdykkere Nord-Trøndelag 
 
Kontrollkomité 

Funksjon Namn Klubb Krets 
Medlem   Lura, Tor Inge  Sandnes og Jæren Dykkerklubb Rogaland 
Medlem Odberg, Tor Rikard  Sandefjord Dykkerklubb Vestfold 
Varamedlem Johnsen,  Åshild  Tromsø Undervannsklubb Troms 
Varamedlem    Olsen, Kato  Gisund Dykkerklubb Troms  
 
Lovkomité 

Funksjon Namn Klubb Krets 
Leder Barsnes, Atle  Stord  Undervannsklubb Hordaland 
Medlem Espeland, Ole Petter  Haugesund Sportsdykkere Rogaland 
Medlem Loennecken, Julius Kristiansund Dykkerklubb Møre og Romsdal  
Varamedlem Quint, Laila Hegeland Farsund Undervannsklubb Vest-Agder 
Varamedlem Aspheim, Thomas Jar Dykkeklubb Oslo og Akershus 
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Domskomité 

Funksjon Namn Klubb Krets 
Leder Martinsen, Ann Kristin  Larvik Dykkerklubb Vestfold 
Medlem           Farnes, Bjørn  Holmestrand Dykkerklubb Vestfold  
Medlem Rasch, Trond Strøm  Sande Dykkeklubb Vestfold 
Varamedlem    Dahl, Roy  Færder Dykkeklubb Vestfold 
Varamedlem Omberg, Jon Martin  Horten Undervannsklubb Vestfold 
 
Apellkomitè 

Funksjon Namn Klubb Krets 
Leder Hagenes, Bjørn  Ulstein og Hareid Dykkerklubb Møre og Romsdal 
Medlem Sæter, Tor  Ægir Dykkerklubb Møre og Romsdal 
Medlem Leikanger, Eldar Ove  Møredykk Møre og Romsdal 
Varamedlem Stadsnes, Wenche S.  Sula Sportsdykkerklubb Møre og Romsdal 
Varamedlem Donjem, Karl Fredrik  Tromsø Undervannsklubb Troms  

 
Valgkomitè 

Funksjon Namn Klubb Krets 
Leder Gjetrang, Helle  Drøbak Undervannsklubb Oslo og Akershus 
Medlem Heimkjær, Trine Lise Tromsø Undervannsklubb Troms 
Medlem Sogn, Torolf  Kongsberg Dykkerklubb Buskerud 
Varamedlem Deberitz, Dag  Tjøme og Nøtterøy Dykkerklubb Vestfold 
Varamedlem Sæther, Tor Ægir Dykkerklubb Møre og Romsdal 

 
 
M – VEDTA BUDSJETT 
 
Vedtak:  
Budsjettet enstemmig vedtatt 
 
 
N – TILSETTE STATSAUTORISERT REVISOR 
 
Vedtak:  
Enstemmig vedtatt 
 
Forbundsstyret gis fullmakt til å tilsette statsautorisert revisor  
 
O – FASTSETTE STED FOR NESTE DYKKETING 
 
Vedtak:  
Enstemmig vedtatt 
 
Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette sted for neste Dykketing 
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Protokollen godkjent 
 
Sted:      
 

Dato:      
 
_________________    
Steven Skjekkeland 
 
 
Sted:      
 

Dato:      
 
_________________    

              Jan Kirkemyr 
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     Vedlegg til protokoll til det 18. ordinære Dykketing 
 
 

Forbundsstyrets forslag til Dykketinget 29.-30. mars 2003 
 
 
 

 

 
 

Norges Dykkeforbunds 
 

• Strategidokument 
• Budsjett 

 
for tingperioden 2003 – 2005 
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Innledning 
 
Dykketinget er Norges Dykkeforbunds høyeste myndighet. Dykketinget vedtar strategi- og 
handlingsplan, som gir retning for arbeidet i Norges Dykkeforbund i de neste to årene. 
 
Forbundsstyret fremmer forslag til politiske strategier og mål, mens det endelige veivalget bestemmes 
av tingdelegatene. Administrasjonen og de ulike utvalg er Forbundsstyrets redskap for å nå disse 
målene. Utvalgenes handlingsplaner og tiltak skal bidra til å nå de politiske målsettinger. 
Administrasjonen skal på sin side være en støttefunksjon til både Forbundsstyret og utvalgene i dette 
arbeidet.  
Sist, men ikke minst, er klubbene og kretsene de utøvende organisasjonsledd vi er til for. Det er her vi 
i fellesskap skal omgjøre dette dokumentet i praksis. 
 
I strategidokumentet søker Forbundsstyret å legge prioriteringene for arbeidet i tingperioden 2003-
2005. Dokumentet tar utgangspunkt i strategiplan for Norges Idrettsforbund (2001-2003), strategi og 
handlingsplan for Norges Dykkeforbund (2001-2003) og de verdier Norges Dykkeforbund er tuftet på. 
 
Visjon 
En visjon skal være kort, men inneholde mye! Den skal gi oss noe å strekke oss etter, og en retning å 
gå.  
En visjon kan endre seg når vi endrer oss, eller når vi når den målsetting visjonen er basert på. Hva 
skal vi i NDF strekke oss etter – hvilken retning skal vi gå? For å svare på dette har Forbundsstyret 
børstet støvet av en gammel, men kjent slager: 
 

Dykk sikkert – dykk organisert 
 

Denne visjonen kan tolkes på mange måter. Vi tolker den slik: Vi skal alltid bestrebe sikker dykking, 
det er vår fremste målsetting. Vi skal være stolte av dykkingen, vi skal utøve den til det beste for oss 
selv og ingen skal behøve å være redd eller utrygg når de dykker i en av våre klubber. Samtidig sier 
visjonen at det er den organiserte dykkingen – klubbene – som er retningsgivende for det videre 
arbeidet vårt.  
Det er i klubbene aktiviteten skal foregå, og våre ressurser og målsettinger skal peke den veien. 
 
Verdier 
Forbundsstyret startet høsten 2002 en prosess for å definere verdigrunnlaget vårt. Første runde var 
med forbundsstyret og profesjonell veileder fra Idrettens Studieforbund (ISF). Andre runde var 
sammen med utvalgene i NDF. I denne tredje runden involvere vi deltakerne på tinget i verdiarbeidet.  
 
Å velge verdier kan sies å beskrive organisasjonens personlighet. Det viktige er å ikke velge verdier 
man kan leve med, men å velge verdier man ikke kan leve foruten. Gjennom denne prosessen har vi 
kommet frem til tre verdier som vi mener er av avgjørende betydning for Norges Dykkeforbund, 
klubbene som utgjør oss, og det enkelte medlem. 
 
Kunnskap 
Hva er det all vår aktivitet er tuftet på? Hva er kjernen i ”produktet” vårt? 
Vi mener kunnskap ligger i bunnen av alt vi gjør. Ja, vi må til og med inneha kunnskap for i det hele 
tatt å kunne begynne med dykking – gjennom sertifiseringer og kurs blir vi kunnskapsrike. Alle 
sportsgrenene vi driver med krever også sertifikater og kunnskap, derfor er dette en grunnleggende 
kjerneverdi for vår virksomhet. Videre mener vi at det er viktig å hele tiden søke ny kunnskap. 
Kunnskap gir sikker dykking. Kunnskap gir endring og tar oss med inn i fremtiden. 
 
Fellesskap 
Hvem dykker vi sammen med? Hvordan organiserer vi dykkingen vår? 
Vi mener fellesskap er selve ideen bak klubbene og Norges Dykkeforbund. Vi har et fellesskap med 
våre klubbvenner, vi sitter her på Dykketinget i et fellesskap for å stake ut veien videre, og vi står 
samlet mot alle de som vil innskrenke våre muligheter til å drive dykkeaktivitet langs hele kysten. 
Innen konkurransegrenene er det nettopp gjennom fellesskapet i klubbene og på mesterskapene at vi 
gjør hverandre gode. Det er slik vi også oppnår strålende internasjonale resultater. Det å kunne gjøre 
ting sammen er en kjerneverdi både på klubbplan hvor det sosiale er alfa omega, men også for å 
kunne opprettholde samarbeide på tvers i organisasjonen. 
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Glede 
Spør deg selv; hvorfor ble du en dykker? Hva er det som motiverer deg? 
Vi mener gleden ved å dykke, å oppleve fargeprakten til en blåstål, meterhøy tareskog og ikke minst, 
det å dele disse opplevelsene med andre, er den viktigste enkeltfaktor for oss dykkere. Den dagen 
dykking ikke lenger er gøy, da slutter vi - den dagen sportsgrenene mangler glede så uteblir resultater 
og rekruttering. Den dagen den personlige motivasjonen forsvinner, da forsvinner også fundamentet i 
hele organisasjonen.  
 
Satsingsområder 
Når vi velger satsingsområder for en periode er det viktig at klubbene kan kjenne seg igjen og se at 
dette er viktig også for dem. Det er også viktig at vi har ressurser til å utføre de tiltak vi nedfeller. 
Derfor har det vært av stor betydning at Forbundsstyret og utvalgene har vært i dialog, slik at vi vet 
utvalgene vil prioritere målene og at vi totalt har ressurser til å nå de. 
Sammen med utvalgene kom vi frem til følgende tre sentrale satsingsområder: 
 

1. Dykkeglede for alle 
Norges Dykkeforbund er i stadig forandring. Noen klubber sliter med rekruttering, og består av en hard 
kjerne med gamle dykkere. Noen klubber dør ut, og sistemann ”slukker lyset og går”. Andre klubber 
opplever at 80 barn og unge ønsker å hoppe i sjøen eller bassenget – hver uke! Skal klubbene være 
levedyktige i fremtiden, må vi tilrettelegge for bredde i de aktivitetene vi tilbyr, og en systematisk 
rekruttering av barn og unge. 
 

Samtidig har Norges Dykkeforbund et ansvar som forbrukerorganisasjon. Våre myndigheter innfører 
så mange regler og lover at det snart er en heldagsjobb å være klubbleder. Det er også mange andre 
som har interesser i havet, og vi må stå sammen for å sørge for fri ferdsel til dykkeplassene våre. Den 
siste trusselen nå er havbeitenæringen, som er i full vekst. Dykkere er fornuftige og kunnskapsrike 
mennesker – men dykkeplassene våre må vi verne om. 
 

I denne sammenhengen er det også viktig å holde gode relasjoner til ulike samarbeidsparter 
utenlands. CMAS kommer nok snart til å forby UV-jakt, og da er det viktig at vi er tilstede og verner om 
våre interesser. Det finnes ennå land som står samlet i denne saken, men vi er ikke store nok til å få 
stoppet et slikt vedtak. Selv om vi ikke er medlem i EU, må vi følge CEN-standarden for utdanning. 
Her er det viktig at vi passer på de særskilte nordiske forhold, og dermed at sikkerheten blir ivaretatt. 
Til slutt – skal dykkesporten være for alle, da må vi gi god og nøyaktig informasjon om alle aktivitetene 
som arrangeres sentralt og de klubber hvor andre er inviterert. Derfor er det viktig at vi når frem med 
informasjon om kurs og aktiviteter i Marmennell og på internettsidene våre.  
 

2. Klubben i fokus 
Norges Idrettsforbund er i all hovedsak organisert med klubber, kretser og særforbund. I de 
særforbundene hvor det er stor konkurranseaktivitet har kretsene vært et nødvendig 
koordineringsledd. Dette er i ferd med å endre seg. Mange kretser skaper et stort byråkrati. Flere og 
flere særforbund organiserer seg i større regioner, eller finner andre og mer funksjonelle varianter. I 
NDF har problemet stort sett vært dårlig fungerende kretser, og klubber som ikke har hatt et behov for 
dette leddet. 
 

På bakgrunn av dette ønsker NDF å styre tilgjengelige midler og frivillige ressurser inn mot klubbene. 
Det er aktiviteten som skal styre pengene, og aktiviteten er det klubbene som står for. Skal klubbene 
våre kunne fylle sin hovedfunksjon – å få klubbmedlemmene i vannet – må vi tilrettelegge for en sikker 
og effektiv drift, slik at ikke idrettsbyråkratiet dreper engasjementet. For eksempel kan et produkt som 
Klubblederboka bli et nyttig verktøy for alle våre tillitsvalgte, men da må vi alle arbeide for utviklingen 
av den. Med dette sier vi ikke at vi legger ned kretsene. Poenget er at vi ikke vil holde kunstig liv i noe 
som klubbene ikke etterspør.  
De klubber som vil arbeide i kretsen, eller på andre måter samarbeide om felles aktiviteter og 
utfordringer, skal få støtte og veiledning til dette fra NDF. 
 

3. Kunnskapsbasert aktivitet; spesial- og emnekurs 
All vår aktivitet er basert på kunnskap, enten det gjelder fridykking, apparatdykking, marinbiologi, 
marin-arkeologi, barne- og ungdomsarbeid, UV-jakt, UV-foto eller UV-rugby. Samtidig er dykkesporten 
i stadig endring, med nye teknikker, nytt utstyr og ny lærdom. Skal vi kunne utvikle oss som gode og 
kunnskapsrike dykkere, er det viktig at vi setter denne kunnskapen i system, og har et godt tilbud til 
alle dem som ønsker det. Dette skal være alt fra smakebiter og introduksjonskurs, til avanserte 
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fordypningskurs. Dette krever god planlegging og ressurser til materiell. Vi ønsker å prioritere dette 
arbeidet. 
 
Veien videre – Norges Dykkeforbund inn i fremtiden 
Det tar tid å snu en stor organisasjon som Norges Dykkeforbund. Verdier og visjoner kan høres 
fremmed ut i et øre dekket av neopren. Samtidig tror vi dette er grunnleggende for å føre NDF videre. 
Roma ble ikke bygd på en dag heter det, og det er nok noen av oss som nå begynner å bli 
utålmodige. Derfor håper vi at Dykketinget 2003 vil være med å sette fart i arbeidet. Forbundsstyret 
har tro på dette. Fagutvalgene og administrasjonen har tro på dette. Hvis klubbene tror på dette, kan 
ingenting stoppe oss.  

Godt Dykketing! 
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Norges Dykkeforbunds høyeste myndighet er Dykketinget.  
 
Dykketinget vedtar strategi- og handlingsplanen. Den gir retning for arbeidet i Norges Dykkeforbund i 
de neste to årene.  
 
I dette strategidokumentet søker Forbundsstyret å legge prioriteringene for arbeidet i tingperioden 
2003-2005. Dokumentet inneholder satsingsområder med prioriterte oppgaver og konkretiserte 
strategiske mål for hele dykkesporten.  
 
For året 2003 er Norges Dykkeforbund forelagt et totaltilskudd på kr. 1.253.500,- fra NIF. Det er 
disse midlene, samt kontingenten fra dykkeklubbene og materiellsalget, som danner grunnlaget for 
aktivitetene i handlings-/tiltaksplanene fra utvalgene. 
Det tilskuddet NDF mottar fra NIF skal brukes til å nå norsk idretts felles mål. Dersom NDF i tillegg vil 
ha andre mål, må vi selv finansiere slike. (Det er kontingent og materiellsalg som gir oss ”frie midler”).  
 
Strategidokumentet er en videreutvikling av strategidokumentet for tingperioden 2001-2003, og en 
fortsettelse av den prosessen vi alle har deltatt i siden det ekstraordinære Dykketinget i mai 2000: 

- Nedsettelse av utredningsutvalg vedr. veivalg utdanning. 
- Krets- og Utvalgsledermøte (KUL) 2000. 
- Utredninger i ”Marmennell”. 
- Spørreundersøkelse til klubbene 
- Kick Off 2001 
- Tiltaksevaluering (TE) 2001 
- Ledermøte (LM) 2002 

 
 
 
Prioriterte innsatsområder 
 
1. Dykkeglede for alle 
 
2. Klubben i fokus 
 
3. Emne- og spesialkurs 
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1. Dykkeglede for alle 
 
 
Hovedmål 
 
Norges Dykkeforbunds mål er å legge forholdene til rette for utbredelsen og anseelsen 
av sportsdykking i Norge, for alle grupper, både som fritids- og konkurranseaktivitet. 
 
Strategiske mål 
 
1.1 NDF skal tilby dykkeaktivitet for dykkere i alle aldre, med spesielt fokus på barn og ungdom. 

NDF skal særskilt støtte opp om fridykkerleire, dykketreff og andre arrangementer som er 
inkluderende for hele familien. 

 
1.2 NDF skal samarbeide tett med myndigheter og offentlige instanser, og arbeide mot 

innskrenkninger og dykkeforbud. 
 
1.3 NDF skal samarbeid tett med dykke- og fagmiljøer for å videreutvikle sporten.  
 
1.4 NDF skal samarbeide tett med internasjonale organisasjoner for å gjøre de forhold og behov 

som er særegne for vårt arktiske dykkemiljø kjent og respektert internasjonalt.  
 
1.5 NDF skal styrke konkurranseidretten og bidra til en utvikling hvor flere deltar i 

undervannsidrett.  
Alle konkurranseutvalg skal tilby aktiviteter også for mosjonister og nybegynnere. 
Alle konkurranseutvalg skal gis mulighet til å videreutvikle sine landslag. Resultater fra konkur-
ranseutvalgene skal gjøres tilgjengelig på WEB samme dag som arrangementet 
gjennomføres. 

 
1.6 NDF setter seg som mål å bli den naturlige organisasjon som media og myndigheter kontakter 

for å få informasjon om forhold rundt sportsdykking.  Marmennell og internettsidene skal 
videreutvikles for å synliggjøre våre aktiviteter på en positiv måte og informasjon om aktiviteter 
skal økes. 
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2. Klubben i fokus 
 
 
Hovedmål 
 
Tilgjengelige midler og frivillig arbeid rettes mot å skape mest mulig aktivitet i 
klubbene. 
 
Strategiske mål 
 
2.1     NDF skal synliggjøre, videreutvikle og øke medlemsfordelene ved å: 

- Arbeide for å kunne tilby rimelige sikkerhetskomponenter.  
- Arbeide for gode forsikringsordninger, særlig relatert til BU-arbeid. 
- Fortsette samarbeidet med Forlaget Dykking og tilbudet på abonnement til redusert pris. 
- Vurdere og videreutvikle Klubblederboka. 
- Synliggjøre reise- og hotellavtaler. 
- Arbeide for at tilbudene til ISF blir synliggjort og brukt. 
- Arbeide for at flere dykkeklubber får støtte fra de kommunale Idrettsrådene ved å forbedre   

informasjonen til klubbene. 
- Arbeide for at dykkeklubbene får lettere tilgang til basseng ved å synliggjøre klubben som en  

idrettsorganisasjon i tråd med NDFs og NIFs verdier. 
- Arbeide for at kompressor og båt blir betraktet som anlegg og tildeles anleggsmidler. 

 
2.2     NDF skal øke kompetansen blant sine tillitsvalgte. 

-  Utvalgsledere og Forbundsstyret skal ha et opplæringsprogram. 
- NDF skal gi opplæring/veiledning for tillitsvalgte på eksisterende arenaer. Dette søkes nådd 
ved å     
  etablere og gjennomføre tillitsvalgtopplæring av FS og utvalgsmedlemmer, samt invitere andre 
ledere    
  av organisasjonsledd til å delta. 
- NDF skal tilrettelegge for at ISFs tilbud til tillitsvalgte blir brukt av våre klubber. 

 
2.3     NDF skal søke friske midler til BU-tiltak for å: 

- Opprette ungdomsgrupper i klubbene. 
- Lære opp trenere for barn og ungdom.  
- Opprette prestasjonsgrupper/talentgrupper. 

 
2.4     NDF skal videreutvikle arbeidet med HMS/Internkontroll. 

- NDF skal sluttføre veiledning til Internkontroll. 
- NDF skal begynne sertifisering av HMS-klubber. 
- NDF skal spre erfaringer muntlig og skriftlig til ulike dykkemiljø. Dette søkes nådd gjennom   
  Marmennell og web, samt deltakelse på arenaer hvor temaet står på programmet. 

 
2.5     NDF skal videreutvikle arbeidet med Ulykkeskommisjonen. 
          - NDF skal utvikle en databank for rapportering og erfaringsformidling. 
 
2.6     NDF skal støtte og veilede klubber som ønsker å samarbeide med andre. Dette søkes nådd ved 
å: 

- Bistå klubber i å organisere regionalt klubbsamarbeid. 
- Arrangere regionale fagmøter og ledersamlinger (i samarbeid med krets(er)/klubb(er) i 
regionen. 
- Videreutvikle et landsdekkende kompetansenettverk for organisasjonsutvikling sammen med 
NIF-  

   systemet. 
 
2.7   NDF skal tilrettelegge for at informasjon som klubbene trenger er systematisert og 

tilgjengelig i det                                                            format som er mest formålstjenelig for 
klubbene.  NDF vil fortsatt prøve ut bruken av Klubblederboka og vurdere hensikten med en 
slik bok opp mot bruken av WEB. 
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3. Kunnskapsbasert aktivitet: emne- og spesialkurs 
 
 
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 skal ha helhetlige opplegg for sportsdykkerutdanning innen alle grener.  

Kurs skal fortrinnsvis følge internasjonale standarder og elevene gis internasjonal sertifisering, 
der  slik finnes. 
 

3.2 NDF skal starte arbeidet med å utvikle materiell for trenere og elever. Utvalgene skal i 
perioden              

  etablere rammeplaner som beskriver hva man kan utdanne seg på innen fagfeltene i NDF.  
- Grunnkurs i Marinbiologi og Marinarkeologi.  
- Nybegynnerkurs for UV-rugby. 
- Grunnleggende kurs for UV-foto.  
- Introduksjonsvideo i UV-jakt. 
- Forbedre trenerstige innen fridykking. 
- Forbedre trenerstige innen apparatdykkiking. 
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UTVALGENES HOVEDMÅL 
(Når den endelige strategiplanen er vedtatt av Dykketinget 2003 vil 
Forbundsstyret i samarbeid med utvalgslederne sette opp en arbeidsplan for å 
nå målene)  
 
UTVALG FOR BARN OG UNGDOM (UBU) 
 
UBU har følgende delmål for tingperioden: 
 
- Legge til rette for lokalt arrangerte fridykkerleire (bidra med utstyr, kompetanse og samordning). 
- Arrangere trenerseminar for fridykkertrenere. 
- Utarbeide trenerhåndbok for CMAS*,** og *** fridykkerkurs (papir og elektronisk utgave). 
- Etablere trenerforum for fridykkerinstruktører på nettet (hvis dette lar seg gjøre via www.ndf.no, hvis 
ikke,  
  muligens se på andre alternativer). 
- Utarbeide rammeplan for trener 0 og 00 i trenerstigen for fridykkerinstruktører. 
- Arrangerer tokt med Svanen eller en liknende båttur for ungdom hvor fridykking/apparatdykking vil 
være en  
  av aktivitetene. 
 
I tillegg:  
- Arrangere 3 regionale fridykkertrenerkurs med et større antall deltakere (dette er avhengig om det 
innvilges  
  ekstra midler gjennom særskilt søknad til KKD/NIF) 
 

UTVALG FOR MARINBIOLOGI (UMB) 
 
UMB har følgende hoved- og delmål for perioden: 
 
Hovedmål 
- Spre kunnskap om marinbiologi blant dykkere. 
- Bidra til økt interesse for livet i havet blant barn og ungdom. 
 
Delmål 
- I samarbeid med administrasjonen sørge for at websidene for utvalget er oppdatert. 
- Samarbeide med Utvalg for barn og ungdom om fridykkerleirene.  
- Arrangere årlig et sentralt kurs i marinbiologi.  
- Videreutvikle kursmateriell til kurs i marin biologi (powerpointserie). 
 
UTVALG FOR MARINARKEOLOGI (UMA) 
 
Når det gjelder hovedmålene for kommende tingperiode vises til definisjonen slik den framgår av 
forbundets strategidokument.  
 
Utvalget for marinarkeologi har følgende delmål som alle bygger opp under hovedmålene: 
 
- Delta på fellesarrangementer med de øvrige utvalgene det er naturlig å samarbeide med, i praksis vil 
det si  
  utvalget for marinbiologi og barn/ungdom.  
- Samarbeide med de forskjellige sjøfartsmuseene, herunder å delta i marinarkeologisk søk og 
undersøkelser  
  sammen med museene. 
- Gjennomføre årlige dykketokt (for eksempel Svanen-toktet). 
- Tilby kurs i marinarkeologi. 
- Avholde foredrag for klubber eller på NDF-arrangementer/dykkerleire. 
- Tilby et kildehenvisningssystem slik at interesserte klubber kan tipses om tilgang på litteratur om  
  marinarkeologi.  
- Informasjonstjeneste for klubber tilknyttet NDF. 
 
TRENERUTVALGET (TU) 
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TU har følgende mål for første år av tingperioden: 
 
- Utvikle helhetlig rammeplan innen apparatdykking. 
- Utvikle ny grunnbok for CMAS* grunnkurset.  
- Videreutdanne trenerkorpset ved å holde et Trenerseminar. 
- Revidere CMAS** kurset.  
- Utvikle emnekurs i tørrdraktsdykking og nattdykking. 
 
 
UTVALG FOR UNDERVANNSJAKT (UUVJ) 
 
Hovedmål for utvalg for UVJ vil være å synliggjøre og tilrettelegge sporten, og få flere til å delta på 
konkurranser. Ett av tiltakene er ferdigstillelse av introduksjonsvideo og deltakelse på fridykkerleire 
etter ønske. 
 
UTVALG FOR UNDERVANNSRUGBY (UUVR) 
 
Hovedmål: 
- Øke rekrutteringen/bredden. 
- Ledende UVR-nasjon. 
- Kompetanse. 
 
Målene er langsiktige, og arbeidet for å nå dem vil derfor også være av mer langsiktig karakter. 
Tiltakene/satsningsområdene som skisseres vil ikke kunne gjennomføres i sin helhet i løpet av det 
første året, men vil være siktemål i det arbeidet vi starter nå. De to hovedmålene går noe inn i 
hverandre.  
God bredde vil være et virkemiddel for å forbli en ledende UVR-nasjon, samtidig som det å være en 
ledende UVR-nasjon (og publisitet omkring det) vil kunne bidra til økt rekruttering. 
 
Satsningsområder under hovedmålene:  
1. Rekruttering/bredde 
- Offensiv mot barn og unge. Motivere til mer/bedre arbeid med barn og unge i klubbene. Legge 
bedre til    
  rette for at klubbene enkelt kan starte dette arbeidet selv. Dette bl.a. ved å samle informasjon om 
hvordan   
  klubbene går fram mht. mer bassengtid, midler til barne- og ungdomsarbeid. Øke fokus på regionslag 
og    
  MUV-cup. Gjøre fridykkerkurs mer tilgjengelig for alle barn og unge (bl.a. ved å jobbe for innsponsing 
av   
  bassengleie og ABC-utstyr fra f.eks. kommunale fond). Arbeidet må også rettes inn mot satsningen 
mot  
  juniorlandslaget. Fortrinnsvis skal en gjennomføre dette arbeidet i samarbeid med UBU.   
  Rekruttere/motivere person(er) som kan ta ansvar for denne satsningen.  
- Informasjon om idretten mer tilgjengelig. Søke å utarbeide enkel informasjon om idretten, som 
bl.a.   
  legges ut på NDFs hjemmesider. Dette dreier seg om informasjon om hva spillet går ut på, taktikk, 
regler,   
  nødvendige sertifikater, dimensjoner på spilleareal i basseng, beskrivelse av UVR-utstyr, etc. Legge 
til rette  
  for at klubber som ønsker å starte opp med UVR kan få den veiledning og informasjon de trenger for 
å   
  komme i gang. Se på muligheten for at personer i miljøet kan dra til nye klubber for å 
informere/”undervise”. 
- Reklamere for idretten. Ytterligere bearbeiding av lokale og nasjonale media for å skaffe mer 
omtale om   
  idretten, både bredde og topp.  
- Innarbeide NDFs verdier i arbeidet i klubbene. Bidra til at klubbene øker fokus på kunnskap, 
felleskap og  
  glede i utøvingen av idretten. Dette for at mulige nye medlemmer velger å bli medlemmer, samt at 
gamle   
  medlemmer forblir medlemmer. 
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2. Ledende UVR-nasjon: 
- Gode trenere. Rekruttere personer med kompetanse på idrett og evne til å generere resultater (jf. 
tiltak   
  under hovermål 3). 
- Rekruttering av spillere. Aktiv talentspeiding på nasjonale cup’er. Motivere til satsning på høyt nivå. 
- Bedre treningsforhold. Økonomi, motiverte trenere, enklere gjennomføring av treningssamlinger, 
tilgang   
  på gode basseng. 
- Velfungerende støtteapparat. Utbedre støtteapparatets funksjoner rundt landslagene, f.eks. mht.   
  pressedekning, medisinsk støttepersonell, sponsorarbeid osv. 
- Internasjonale dommere. Legge til rette for at nasjonale dommere kan bli internasjonale dommere. 
 
3. Kompetanse: 
- Trenere. Arbeide for å kunne gi tilbud om trenerkurs. Dette gjelder landslagstrenere så vel som   
  klubbtrenere. 
- Dommere. Videreføre arbeidet med utdanning av dommeraspiranter. Bidra til at flere går gradene 
opp til   
  nasjonale dommere (og også evt. internasjonale dommere, jf. tiltak under hovedmål 2). 
 
UTVALG FOR UNDERVANNSFOTO- OG FILM (UFF) 
 
Fremtidsvyer 
I år arrangeres VM i Pool i Belgia. Vi kan delta med et eller to lag, dette er usikkert i øyeblikket, ingen 
invitasjon er ennå mottatt. Foran neste VM må det nok en kvalifiseringsrunde til via norsk og Nordisk 
UV-foto for å kvalifisere deltakere. 
  
Få til bredde i UV-foto - Ny konkurranse 
For å møte den digitale utfordring settes det nå i gang en konkurranse med innsending av digitale 
bilder i egen fri klasse via innsending til NDF. Etablerte fotografer som har vunnet medaljer i norsk og 
nordisk kan ikke delta. Per Eide, Espen Rekdal og Nils Aukan skal virke som dommere med egne 
kommentarer til bildene. Her blir premier for vinnerne. Første frist til innsending blir annonsert på 
WEB’en. Etter hvert kan man fastsette spesifiserte regler. Digitale bilder kan manipuleres, til å 
begynne med blir det ingen eller få restriksjoner. Det ligger i sakens natur at digital klasse ikke 
kvalifiserer til VM, hvor kun diaz aksepteres uten redigering. Vi håper at mange finner tid til deltakelse.  
 
Teknisk utvikling 
Det er stadig nytt utstyr tilgjengelig, den tekniske utvikling går raskt. Digitalt utstyr er på full fart inn, 
men ennå er digitale kamera som kan sidestilles med gode speilrefleks-kamera for kostbare for den 
jevne dykker. Undervannshus for kvalitetskamera er ennå ikke laget. I moderat kvalitet og prisklasse 
er det en del tilbud. Faller prisene og pixelmengden øker, vil diaz bli fortrengt. 
På video-sektoren er det stort utvalg, kameraene blir mindre og kompakte og mer anvendelige for den 
interesserte bruker, med tilpassede undervannshus.  
 
Utfordring videre 
- Fremme interesse for UV-foto. Artikler-foredrag-kurs. 
- Mer og bedre informasjon via NDF webside. 
- Lage CD med kort informasjon om enkle fototips i praksis, bilder og tekst, presentert på NDF web. 
- Innføre ny digital klasse i NM.  
 
Ønsket arrangør av Norsk mesterskap i UV-feltfotografering 2003 
Utvalg for Foto og film ønsker at en dykkerklubb påtar seg feltarrangement for 2003. Utvalg for foto og 
film vil bistå med råd og veiledning. Her er budsjettert totalt kr. 5000,- som skal vedtas på dykketinget 
2003. Interesserte klubber bes ta kontakt med utvalgsleder. 
 
SERVICEUTVALG FOR HMS/ARRANGEMENTSTEKNIKK 
- Ferdigstille konsept for HMS/IK system i klubbene før sommerferien 2003. 
- Gjennomføre ett kurs for bruk av konseptet og opplæring av prosessveiledere, annet halvår 2003. 
 
SERVICEUTVALG FOR INFORMASJON 
Målet for utvalg for informasjon i 2003: 
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- Utvikle Marmennell på bakgrunn av spørreundersøkelsen blant medlemmer. 
- Utvikle forbundets hjemmeside i samarbeid med de ulike utvalgene. 
- Markedsføre utvalget på klubbnivå. 
 
SERVICEUTVALG FOR ORGANISASJONSUTVIKLING 
- Videreutvikle et landsdekkende kompetansenettverk for organisasjonsutvikling sammen med NIF-
systemet.
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FORBUNDSSTYRETS BUDSJETTFORSLAG TIL DYKKETINGET 
2003 

 
Styrke idrettens rolle i samfunnet  

Prosjekt Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter 
17010  Internasjonale møter   

 17011 Nordiske møter (AVS) 25.000 45.000 
 17012 EUF-møte  10.000 
 17013 CMAS - Intern. representanter (AVS) 20.000 43.100 
 17014 CMAS - Generalforsamling (AVS) 40.000 75.000 
 17015 EUF og CMAS kontingenter  15.400 
    85.000 188.500 
      

18010  Informasjon   
 18012 Marmennell  90.000 
  18013 Servicutvalg informasjon  10.000 
     100.000 
      

19010  Offentlig lov-/regelverk   
 19011 HMS-Kurs (AVS) 5.000 5.000 
 19012 Ulykkeskommisjon (AVS) 15.000 15.000 
  19013 Serviceutvalg 

HMS/Arrangementsrådgivning  
 10.000 

    20.000 30.000 
      
  Sum 105.000 318.500 

 
 

Styrke idrettslig aktivitetstilbud og rammevilkår  
Prosjekt Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter 

30000 30000 Øremerket regionale tiltak 200.000  
     

39010 39010 Markedsføringstiltak 0 20.000 
      

39020 39020 Utbetaling sikkerhetsfond (AVS) 20.000 20.000 
     

40010  Barn og Ungdom   
 40010 Avsetning 02 (AVS) 25.000  
 40011 BU - Møtevirksomhet   12.000 
 40012 BU – Utstyr/Vedlikehold  15.000 
 40013 BU - Fridykkerbok  - 
 40014 BU – Fridykkerleire  2.000 
 40015 BU - Fridykkerkurs i klubbene  - 
 40016 MB – Matr. på fridykkerleir og kurs  - 
   25.000 29.000 
     

45010   Øket kvinneandel    
 45011 Jenter og dykking 

Tilskudd til kurs/seminarer 
 - 

    0 
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  Sum 245.000 69.000 
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Styrke toppidretten (konkurranseaktiviteten)  

Prosjekt Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter 
50000 50000 Øremerket toppidrett 0  

     
52010  Utvikling unge utøvere    

 52011 UVR - Regionssamlinger - - 
 52012 UVR - Landslag junior  36.000 
 52013 UVR - Nordisk mesterskap junior  52.860 
    0 88.860 
      

54010  Ledende UVR nasjon    
 54011 UVR - Landslagssamling senior  131.400 
 54012 UVR – Nordisk mesterskap senior  63.560 
 54013 UVR - Verdensmesterskap senior (AVS) 

110.000 
197.500 

 54014 UVR - Arrangere Europamesterskap - - 
    110.000 392.460 
      

55010  Konkutv. hevde seg internasjonalt    
 55011 UVR - Arr.tilskudd NNM  0 
 55012 UVR - Norgescupen (AVS 54.855) 0 
 55013 UVJ – Kjøp/Vedlikehold utstyr  2.000 
 55014 UVJ - Nordisk mesterskap senior  25.000 
 55015 UVJ – Arrangere Nordisk Mesterskap 

senior 
 - 

 55016 FF - Norsk mesterskap - Felt  5.000 
 55017 FF - Nordisk mesterskap  - 
 55018 FF – Verdensmesterskap- Pool  25.000 
  55019 Planlegge Verdens-

/Europamesterskap  
 - 

     0 57.000 
       

56010 56010 Finnesvømming  0 
       

57010 57010 Startlisenser 30.000 15.000 
       

58010 58010 Bøter - Brudd på konk.bestem. -  
       

60000 60000 Mesterskapsmedaljer  5.000 
       
  Sum 140.000 558.320 
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Styrke kompetanseutviklingen  

Prosjekt Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter 
70000 70000 Øremerket utdanning -  

       
71010  Flere ungdommer som trenere, 

dommere og ledere 
  

 71011 Trenerseminar, støtte til kurs, nytt 
materiell 

 50.000 

     50.000 
      

72010  Tilrettelegge for kunnsk og komp.   
 72011 MA - Utvalgets drift   15.000 
 72012 MB – Utvalgets drift   11.500 
 72013 FF - Utvalgets drift  1.000 
 72014 UVR - Utvalgets drift  17.600 
 72015 UVJ - Utvalgets drift  7.500 
 72016 TU – Utvalgets drift  15.000 
 72017 TU – Trenerseminar  10.000 
 72018 TU - Trener II oppdatering  - 
 72019 TU - Trenerkurs Nitrox  - 
 72020 TU – Kursbok CMAS**/***  - 
 72021 TU – Kursbok * -kurs   18.750 
 72022 Kontroller  - 
 72023 Arrangementsreserve  10.000 
 72024 Trykking Nitroxbok  - - 
 72025 Videreutvikling materiell  (AVS) 225.000  
 72026 UVR - Kurs dommer/Trener  2.000 
    225.000 108.350 
      

73010  Komp. for ansatte og tillitsvalgte   
 73011 FS etterutdanning  10.000 
 73012 Etterutdanning ansatte  10.000 
 73013 Administrativ komp.heving fagutvalg  30.000 
     50.000 
      

76010  Hjelp til klubbutvikling    
 76011 Regionale organisering  10.000 
 76012 MB – Sentralt kurs i marin biologi   1.500 
 76013 MB – Produksjon av CD-rom   - 
 76014 MB - Nytt materiell ifm. kurs   3.000 
 76015 FF – Fotokurs/Foredrag  5.500 
 76016 UVJ- Video  (AVS) 10.000 10.000 
 76017 Konferanser og Seminarer  (AVS) 20.000 20.000 
     30.000 50.000 
       

80000 80000 Seminar og kursinntekter/ 
VO-tilskudd 

3.960  

      
  Sum 258.960 258.350 
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Organisasjonsutvikling  
Prosjekt Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter 

86010 86010 Ledermøter  - 
      
  Sum  - 

 
 

Styret og tingvalgte komitéer  
Prosjekt Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter 

90010 90010  FS utgifter  128.000 
      

90015 90015 Deltakelse andres møter  20.000 
      

90020 90020 Dykketing  125.000 
      

90030 90030 Komiteers møteutgifter/ Andre 
utvalgsutgifter 

 10.000 

     
  Sum  283.000 

 
 
Administrasjon  

Prosjekt Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter 
95010 95010 Personalkostnader  816.800 

      
95020 95020 Møte og reiseutgifter adm.  15.000 

      
95030 95030 Kontorkostnader 80.000 260.000 

      
95040 95040 Eksterne tjenester  193.200 

      
  Sum 80.000 1.285.000 
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Salg  

Prosjekt Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter 
96010  Læremateriell   

 96011 Salg apparatdykkermateriell  150.000  
 96011 Kjøp apparatdykkermateriell   70.000 
 96012 Salg fridykkermateriell  90.000  
 96012 Kjøp fridykkermateriell  5.000 
 96013 Salg emnekursmateriell  35.000  
 96013 Kjøp emnekursmateriell   5.000 
    275.000 80.000 
      

96020 96020 Profileringsmateriell 30.000 25.000 
      

96030  Sertifikater   
 96031 Salg apparatdykkersertifikater  210.000  
 96032 Royalty apparatdykkersertifikater  AVS. 20.980 20.980 
 96033 Salg fridykkersertifikater  27.000  
 96034 Salg emnesertifikater  1.500  
 96035 Kjøp sertifikatmateriell   45.500 
    259.480 66.480 
      

96040  Trenerautorisasjoner   
 96041 Apparatdykking  15.000  
 96042 Fridykking  0  
    15.000  
      

96050  Samarbeidsavtaler   
 96051 Skoleavtaler 1.800  
      

96060 96060 Oppkravsporto og 
Ekspedisjonsgebyr 

-  

      
96070  Salg utvalgene  -  

 96071 UVR  -  
 96072 UVJ -  
 96073 MA -  
 96074 MB -  
 96075 FF -  
 96076 BU -  
 96077 TU -  
      

96080 96080 Diverse - - 
      
  Sum 581.280 171.480 
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Sponsorinntekter  
Prosjekt Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter 

97010  Sponsor-/samarbeidsavtaler   
 97011 Sponsorer generelt/sentralt -  
 97012 UVR -  
 97013 UVJ -  
 97014 FF -  
 97015 MB -  
 97016 MA -  
 97017 BU -  
 97018 TU -  
     
  Sum   

 
 

Andre inntekter   
Prosjekt Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter 

98070 98070 Tilskudd fra Justisdepartementet - - 
     

98080 98080 Medlemskontingenter 280.000  
     

98090   Rammetilskudd fra NIF    
  98090 Rammetilskudd sikkert 1.253.516  
 98090 Rammetilskudd forespeilet -  
 98091 Andre tilskudd fra NIF -  
   1.253.500  
      
  Sum 1.533.500 0 

 
 
 
RESULTAT 
 

  INNTEKTER TOTALT 2.943.740  
  UTGIFTER TOTALT  2.943.650 
  DIFFERANSE  90 

 

 
 
 

   


