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Lørdag 24. mars 2012 

 

Cecilia Rockwell ønsket velkommen til Dykketinget 2012.  

 

A – Valg av dirigent(er) og sekretærer 

 

Valg av to dirigenter: 

Forslag: 1. Åshild Johnsen   

2. Atle Barsnes   

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 

 

Valg av to sekretærer: 

Forslag: 1. Torkel Rønningen   

2. Stian Olsen   

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 

 

 

B – Godkjenne innkalling til Dykketinget 2012 

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 

 

 

C  - Godkjenne forretningsorden  

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 

 

 

D  - Godkjenne saksliste 

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 
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Sak E  - Velge personer til andre tingoppgaver 

 

Velge to representanter til å underskrive protokollen: 

Forslag: 1. Petter Boye-Thorsen Sandefjord Dykkerklubb 

2. Jan Kirkemyr  Larvik Dykkeklubb 

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 

 

Velge fullmaktskomité: 

Forslag: 1. Lars Einar Hollund  Sveio Sportsdykkerklubb 

2. Thorstein Christiansen Domskomité 

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 

 

Velge reisefordelingskomité: 

Forslag: 1. Merete Hellenes  Vestfold Dykkekrets 

2. Christoffer Fjelldal  BSI-SUB 

3. Torgeir Brenn  TSI-SURK 

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 

 

Velge redaksjonskomité: 

Forslag: 1. Amanda Barsten  Molde Undervannsklubb 

2. Petter Tennefoss  Oslo og Akershus Dykkekrets 

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 

 

Velge tellekorps: 

Forslag: 1. Erik Fredriksen  KUBU 

2. Kjell Lorvik   Nasjonale instruktører  

3. Arve Gravningen  Kongsberg Dykkerklubb 

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 
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F – Godkjenne de fremmøtte representanter (fullmakter)  

 

Vedtak: Påmeldte delegater godkjennes. Etteranmeldte delegater godkjennes.   

 

 

 

FORBUNDSSTYRET 

 

Nr. Funksjon Delegat 

1 President  Cecilia Maria Rockwell 

2  Visepresident Øyvind Hagerup Reinshol 

3 Styremedlem Ane Mengshoel 

4 Styremedlem Caroline Moen 

5 Styremedlem Andrea Wien 

 

DYKKEKRETSER 

 

Nr. Krets Delegat 

6 Oslo og Akershus Dykkekrets Petter Tennefoss 

7 Vestfold Dykkekrets Merete Hellenes 

8 Troms Dykkekrets Karl Kristian Eilertsen 

9 Nord-Trøndelag Dykkekrets Torill Meistad 

10 Buskerud Dykkekrets Rune Strand 

 

KLUBBER 

 

Nr. Klubb Delegat 

11 BSI-SUB Gjertrud Øvstetun 

12 BSI-SUB Christoffer Fjelldal 

13 Drammen Sportsdykkere Arne A. Hansen 

14 Drøbak Undervannsklubb Elisabeth Carrera 

15 Drøbak Undervannsklubb Per O. Enge 

16 Eidsvoll Dykkeklubb Geir Wennevold 

17 Gjøvik Froskemannsklubb Terje Dalevoll 

18 Grenland Dykkeklubb Bjørn Terje Kleiv 

19 Grenland Dykkeklubb Heidi Vesterdal 

20 Hadsel Undervannsklubb Constantin Ene 

21 Høvåg Fridykkerklubb Siv J. Paulsen 

22 Kongsberg Dykkerklubb Arve Gravningen 

23 Kongsberg Dykkerklubb Sigurd Hernæs 

24 Kragerø Dykkeklubb Alexander Falck 

25 Kristiansand Dykkerklubb Bjørn Andersen 

26 Kristiansund Dykkerklubb Jim Martinsen 

27 Larvik Dykkeklubb Jan Kirkemyr 

28 Mandal Dykkerklubb Jens Hetlevik 

29 Mjøsen Dykkerklubb Camilla Eilertsen 

30 Molde Undervannsklubb Amanda Barsten 

31 Oslo Undervannsklubb Henning Monsen 

32 Sandefjord Dykkerklubb Petter Boye-Thorsen 

33 Sandefjord Dykkerklubb Keld Jacobsgaard 

34 Sandnes og Jæren Dykkerklubb Kristin Kvalvik 

35 Skagerrak Dykkeklubb Lars Dybing 
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36 Stord Undervannsklubb Torstein Litlabø 

37 Sveio Sportsdykkerklubb Lars Einar Hollund 

38 Tromsø Undervannsklubb Håvard Hauglann 

39 TSI-SURK Torgeir Brenn 

40 Tysvær Sportsdykkerklubb Øyvind Sjo 

41 Tønsberg Dykkeklubb John Bruu 

42 Ulstein og Hareid Dykkeklubb Morten Stridh 

44 Bodø Sportsdykkerklubb Bengt Kåre Strande 

45 Gisund Dykkerklubb Kato Olsen 

46 Ishavsbyen Dykkerklubb Trond Thomassen 

47 Stavanger Dykkerklubb Vegard Thise 

48 1dykkeklubb Jan Bjørgo 

49 1dykkeklubb Tanya Marie Neverdal 

 

TINGVALGTE KOMITÉER 

 

Nr. Funksjon Navn 

51 Domskomiteen Thorstein Christiansen 

52  Kontrollkomiteen Åshild Johnsen 

53  Kontrollkomiteen Thor Rikard Odberg 

54 Lovkomiteen Atle Barsnes 

55 Valgkomiteen Torhild Gran 

56 Valgkomiteen Sigurd Paulsen 

 

STYREOPPNEVNTE UTVALG 

 

 

ANSATTE 

 

 Funksjon Navn 

  Daglig leder Per Vangsøy 

  Konsulent Torkel Rønningen 

 Konsulent Stian Olsen 

 

Nr. Funksjon Navn 

57 Utvalg for undervannsrugby Gunnhild Litlabø 

58  Utvalg for foto og film Berit Lyngstad 

59 Utvalg for undervannsjakt Ole-Anders Andreassen 

60 Utvalg for marinbiologi Anders Schouw 

 Utvalg for kulturminner under vann Thor Rikard Odberg 

61 Utvalg for HMS Camilla Eilertsen 

62 Utvalg for organisasjonsutvikling Lars Einar Hollund 

63 Nasjonale instruktører Kjell Lorvik 

64 Koordineringsutvalg for barn og unge Erik Fredriksen 

 Teknisk komite Sigurd Paulsen 
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OBSERVATØRER 

 

 

 

G – Godkjenne protokoll fra DT 2010 

 

Vedtak: 

Protokollen godkjent. 

 

 

H – Behandle årsberetning/Forbundsstyrets rapport 2010-2012 

 

Vedtak: 

Beretningen/rapporten godkjent. 

 

 

I – Behandle revidert regnskap 

 

Vedtak: 

Revidert regnskap godkjent. 

 

  Drammen Sportsdykkere Trond Erik Selvær 

 Eidsvoll Dykkeklubb Bernt Handegaard 

 Kristiansand Dykkerklubb Harald Sletten 

 Mandal Dykkerklubb Kai Johnsrud 

 Tysvær Sportsdykkerklubb Rune Hobbesland 

 Nord-Trøndelag Dykkekrets Andreas H. Vang 

 BSI-Boblen undervannsrugby Rannveig Litlabø 

 Tidligere president Terje Cook 
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J – Behandling av forslag, inkludert handlingsplan 

 

FORSLAG 1 

 
 

Lovforslag 

 

Pålagt av Idrettstinget 2011 / Innstilling fra Lovkomitéen 

 

Lovkomitéen har etter tilpasningen av gammel lov / ny lovnorm gjennomgått sitt arbeide og prøvd å kvalitetssikre 

både kronologi og ortografi. 

Gammelt lovinnhold er ikke endret, kun tilført ny lovnorm der det faller inn under gamle og nye 

paragrafoppføringer. 

 

Lovkomitéen ber videre om at det under behandlingen av loven/lovendringsforslagene først  voteres over hele 

tilpasningen til ny lovnorm under ett, før behandlingen av lovendringsforslagene starter. Dette vil lette evt. 

debatter knyttet til forslagene, da en vil ha de nye lovparagrafene å forholde seg til, ikke både de gamle utgavene 

og de nye samtidig. 

 

Med vennlig hilsen, 

Lovkomitéen 

 

Forslag til tilpasning av NDFs lov til ny lovnorm for særforbund, se eget dokument. 

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 

 

 

FORSLAG 2 

 
 

Lovforslag 

 

Innstilling fra Lovkomitéen 

  

Endring av § 25 ”Bestemmelser om  konkurranseforbud”. 

 

§25 andre avsnitt ønskes fjernet. 

 

Begrunnelse for forslaget 

Intensjonen i avsnittet dekkes etter vår mening av NDFs lov i §5 (6) ledd, og i §20 (2) ledd pkt. 6. Avsnittet er 

også delvis i motstrid med våre lover. 

Avsnittets første del ”Dykkeforbundet fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse, var en del av 

forrige lovnorm men er fjernet i ny lovnorm.  

 

Avsnittets andre del ”…etter forslag fra utvalgsleder for aktives representasjon, herunder overgangsbestemmelser 

og lisens”,  omhandler hvem som skal ha ansvaret for å saksbehandle / foreslå konkurransereglene, 

overgangsbestemmelsene og lisens. Ut fra  §20 (2) ledd pkt. 6 kan FS delegere denne 

saksbehandlingsmyndigheten til utvalg/utvalgsledere for aktives representasjon.  

 

FS kan imidlertid ikke delegere ansvaret for å fastsette lisensens størrelse. Lisensens størrelse skal fastsettes på 

dykketinget (NDFs §5 (6) ledd).  

 

Henvisningene til NIFs §14-3 er tatt ut. NIFs § 14-6 erstatter §14-3, men henvisningene er ikke tatt inn igjen i 

lovnormens tekst.  
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Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 

 

 

FORSLAG 3 

 
 

Lovforslag 

 

Fremmet av Forbundsstyret 
 

NDFs Domsutvalg og NDFs Appellutvalg legges ned. 

Nødvendige endringer i NDFs lov vedtas. 

 

Begrunnelse for forslaget 

Idrettstinget 2011 vedtok at alle straffesaker skal behandles av NIFs doms- og appellutvalg. 

Særforbundene kan vedta å fortsatt ha egne doms- og appellutvalg, men FS ser ingen grunn til det.  

At straffesaker behandles av NIF bidrar til å styrke rettssikkerheten. 

 

Lovkomitéens innstilling 

Forslaget støttes. 

 

Vedtak: 

Forslag vedtatt. 

 

 

FORSLAG 4 

 
 

Lovforslag 

 

Fremmet av Forbundsstyret 

(Forutsatt at nedleggelse av NDFs Domsutvalg og Appellutvalg vedtas) 
 

NDFs Sanksjons-/disiplinærutvalg opprettes. 

Utvalget består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer. 

Nødvendige endringer i NDFs lov vedtas. 

 

Begrunnelse for forslaget 

Saker knyttet til kamp- og konkurransebestemmelser ligger fortsatt under det enkelte særforbund.  

FS mener slike saker bør behandles av et eget utvalg. 

 

Lovkomitéens innstilling 

Forslaget støttes. 

 

Vedtak: 

Forslag vedtatt. 
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FORSLAG 5 

 
 

Lovforslag 

 

Fremmet av Forbundsstyret 

 

Reiseutgiftsfordeling 

 

I forbindelse med utarbeiding av innkallinga til Dykketinget 2012, ble det oppdaget at lov om Norges 

Dykkeforbund (heretter NDFs lov) § 10 femte og sjette ledd og § 11 tredje ledd, som begge omhandler 

reiseutgiftfordeling på Dykketinget, ikke harmonerer med hverandre. Det er også motstrid i forhold til gjeldende 

lovnorm for særforbund av 25.1.2012. I tillegg er reiseutgiftsfordelinga nevnt i to bestemmelser, noe som er egnet 

til å forvirre.  

 

For å rydde opp i dette foreslår Forbundsstyret følgende lovendring. (Henvisninger til paragrafer og ledd gjelder 

”gammel lov”): 

 

NDFs lov § 10 femte og sjette ledd oppheves.  

 

Ny ordlyd i NDFs lov § 11 tredje ledd: 

”Forbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av Norges 

Dykkeforbund. Med representanter menes deltakere fra klubber og dykkekretser eller – regioner. 

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. Dersom reiseutgiftsfordeling blir benyttet, skal denne følge gjeldende 

retningslinjer. 1)  Øvrige tingdeltakere får sine reiseutgifter dekket av Norges Dykkeforbund.”  

 

Begrunnelse for forslag 

Det er praksis at reiseutgiftsfordeling har blitt benyttet på Dykketinget. Reiseutgiftfordeling har blitt hovedregelen, 

og Forbundsstyret har ikke fastsatt reiseutgiftene. Forbundsstyret antar at dette er bakgrunnen for nåværende 

ordlyden i NDFs lov § 10 femte og sjette ledd. Likevel, ordlyd i NIFs lov og lovnormen, må følges. Selve 

lovnormen er ufravikelig, og NDF kan ikke ha en ordlyd som går i mot denne. Gjeldende NDFs lov § 10 femte og 

sjette ledd, er ikke i tråd med gjeldende lovnorm av 25.1.2012 § 15 tredje ledd som lyder: ”styret fastsetter hvor 

stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.” 

NDFs lov § 11 tredje ledd samsvarer imidlertid med lovnormen. Gjeldende § 10 femte og sjette ledd bør redigeres, 

og flyttes til § 11 tredje ledd. Paragraf 11 omhandler representasjon på dykketinget, og Forbundsstyret mener at 

lovtekst om reiseutgiftsfordeling hører hjemme i § 11. Da ordlyden i § 10 sjette ledd også fremgår av 

retningslinjene, anser Forbundsstyret det som lite hensiktsmessig og litt uryddig at dette også er nevnt i lovteksten. 

Vi foreslår i steder at det settes en fotnote i lovteksten, slik at man selv kan finne frem til retningslinjene.  

 

Andre merknader: Ordlyden ”egne retningslinjer” endres til ”gjeldende retningslinjer”, da disse retningslinjene 

kan endre seg. Ordlyden ”særforbundet” i nåværende § 11 tredje ledd, endres til ”Norges Dykkeforbund”.  

 

1)  Retningslinjene fremgår av reiseutgiftsfordelingsskjemaet som distribueres ifm. ting og ledermøter 

 

Lovkomitéens innstilling  

Lovkomiteen mener følgende kan strykes: 

”Forbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av Norges 

Dykkeforbund. Med representanter menes deltakere fra klubber og dykkekretser eller – regioner. 

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. Dersom reiseutgiftsfordeling blir benyttet, skal denne følge gjeldende 

retningslinjer.  Øvrige tingdeltakere får sine reiseutgifter dekket av Norges Dykkeforbund.”  

 

Forbundsstyret har gjennom denne formuleringen fullmakt til å fastsette og endre reglene for dekning av 

reiseutgifter. Lovnormen for særforbund underbygger dette. Samtidig må det presiseres at gammel lovtekst som 

var hentet fra  ”Retningslinjer for bruk av reiseutgiftsfordeling” 2. ledd,  utelates i ny lovtekst til fordel for 

henvisninger til retningslinjene i stedet. ”Retningslinjer for bruk av reiseutgiftsfordeling” finnes i sin helhet i 

Administrasjonsmanualen kpt. 4.5. 

 

Forbundsstyret trekker sitt forslag. FS støtter lovkomitéens innstilling. 

 

Vedtak: 

Lovkomiteens innstilling vedtatt. 
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FORSLAG 6 

 
 

Lovforslag 

 

Fremmet av Sveio Sportsdykkerklubb 

 

§XX 

 

NDF deles inn i frem regioner for å organisere samarbeid mellom klubbene om aktivitet og andre oppgaver 

for å ivareta dykkesporten. 

 

De fem regionene er: 

 

NDF Region Midt Norge 

NDF Region Nord Norge 

NDF Region Sør Norge 

NDF Region Vest Norge 

NDF Region Øst Norge 

 

Regiongrensene skal i hovedsak følge fastlagte fylkesgrenser, men forbundsstyret kan vedta justering av 

grensene for regionene. 

 

Regionenes formål er å arbeide for sportsdykkingens utvikling innen regionen og fremme samarbeidet 

mellom klubbene. Den skal også jobbe aktivt inn mot de ulike idrettskretsene for å ivareta klubbenes 

interesser her. Den skal bistå forbundet i alle spørsmål som gjelder sportsdykkingen innen regionen. 

 

Forbundsstyret godkjenner lover for sine regioner basert på basislovnorm for særkretser/ regioner 

utarbeidet av Idrettsstyret. Forbundsstyret skal videre søke Idrettsstyret om endelig godkjenning av 

regionloven. 

 

Begrunnelse for forslaget 

Forslag til Dykketinget 2012 hvor en endrer fra krets til region. Hver region har sitt eget styre. Den region som har 

et eller flere fungerende kretsstyrer bør være de som initierer regionen i sitt område. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forbundsstyret støtter ikke forslaget.  

 

Begrunnelse 
FS har konferert med lovkomitéen og kommer med følgende begrunnelse. 

 

Vi antar at tanken om en endret organisering av dykkeklubbene fra særkretser til regioner vil støttes av mange 

klubber som i dag tilhører svakt fungerende kretser. Imidlertid er vi ikke like sikre på at klubber i godt fungerende 

kretser er like modne for en omorganisering etter dykketinget 2012. Vi er også usikre på om det kan være 

alternativer til den foreslåtte inndelingen / organiseringsformen. 

 

NDF er en mellomstor organisasjon i NIF og bør unngå en komplisert organisering som kan føre til at allerede 

opptatte ildsjeler har enda flere verv å forholde seg til. En mulig konsekvens av dette forslaget blir at de 

dykkekretsene som eksisterer idag, må opphøre. Kretsene mister da sin stemmerett på dykketinget. Dette blir da 

erstattet av de fem regionene som har stemmerett på dykketinget. Dersom dette forslaget blir vedtatt, vil FS måtte 

fremme forslag om at særkretsene nedlegges. 

 

Forbundsstyret mener at NDF bør foreta en bredere utredning før et slikt forslag blir fremmet. En slik 

konsekvensutredning  / oversikt over hvordan klubbenes samarbeid best kan organiseres i fremtiden, bør først ut 

på høring til klubber og kretser.  

 

Ledermøte 2013 bør ta opp til drøfting det som vil komme ut av en slik høring, og deretter konkludere. På denne 

måten vil etter vår mening et nytt forslag først få relevans for dykketinget i 2014.  

Fra ledermøte i 2013 og fram til tinget 2014 vil det være rikelig tid til å utføre lovendrigsarbeid i forkant av et 

lovendringsforslag. 
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Forbundstyrets forslag 

NDF skal utrede krets/regionstrukturen i 2012 - 2014 

 

Lovkomitéens innstilling  

Juridisk / lovmessig er forslaget i tråd med NIFs lover Kpt. 7 og ny lovnorm for særforbund §2 (1) ledd. 

 

Etter vår vurdering er forslaget svært gjennomgripende på nåværende tidspunkt.  

 

Vi antar at tanken om en endret organisering av dykkeklubbene fra særkretser til regioner vil støttes av mange 

klubber som i dag tilhører svakt fungerende kretser.  Imidlertid er vi ikke like sikre på at klubber i godt fungerende 

kretser er like modne for en omorganisering etter dykketinget 2012. Vi er også usikre på om det kan være 

alternativer til den foreslåtte inndelingen / organiseringsformen. 

 

Vi mener at NDF bør foreta  en bredere utredning før et slikt forslag blir fremmet. En slik  ”konsekvensutredning” 

/ oversikt over hvordan klubbenes samarbeid  best kan organiseres i fremtiden, bør først ut på høring til klubber og 

kretser.  

 

Ledermøte 2013 bør ta opp til drøfting det som vil komme ut av en slik høring, og deretter konkludere. På denne 

måten vil etter vår mening et nytt forslag først få relevans for dykketinget i 2014. Fra ledermøte i 2013 og fram til 

tinget 2014 vil det være rikelig tid til å utføre lovendrigsarbeid i forkant av et lovendringsforslag. 

 

Vi mener  FS bør se på argumentene våre nevnt over, og foreta sin innstilling til forslaget deretter. 

 

Sveio Sportsdykkerklubb trekker forslaget. Forbundsstyrets forslag: ”NDF skal utrede 

krets/regionsstruktur i 2012-2014” legges i handlingsplan. 

 

 

FORSLAG 7 

 
 

Pålegg til Forbundsstyret 

 

Fremmet av Mandal Dykkerklubb 
 

Forslag om at det undersøkes muligheten for en felles ordning for inventar, eiendeler og ansvarsforsikring 

for klubbene.  

 

Begrunnelse for forslaget 

De fleste klubber eier en eller flere båter og kompressorer for å kunne serve sine medlemmer. Klubbene blir også 

oppfordret til å ha ansvarsforsikring på medlemmene under turer.   

Dette er i dag en ganske stor utgiftspost for klubbene.  

Håpet er at det vil kunne være med på å få en billigere og forhåpentlig bedre forsikringsordning for klubbene.  

Dersom det finnes en slik forsikring gjennom NIF i dag, hva skal da til for at vi kan benytte os av den.  

Ellers er dette er en forsikring som også benyttes av alle andre ledd i NIF. 

Tanken bak er at vi tross alt samlet gjennom NDF og NIF blir en del. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forbundsstyret er av den oppfatning at dette dekkes gjennom den forsikringsordningen som er et samarbeid 

mellom NIF og forsikringsselskapet if… Se ”Klubbforsikring”. 

 

Omformulert forslag fra Mandal Dykkerklubb: 

 

Forslag om at det undersøkes om en felles forsikringsordning for inventar og eiendeler for klubbene. 

 

Vedtak: 

Omformulert forslag fra Mandal Dykkerklubb vedtatt. 
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FORSLAG 8 

 

 
Handlingsplan - Klubbutvikling 

 

Fremmet av Sveio Sportsdykkerklubb 

 

Våre klubber i Samarbeidsrådet har vert med på NDF2020 prosessen og har opplevd denne som 

engasjerende og svært positiv. Vi ser i brosjyren ”Slik vil vi at NDF skal være i 2020” at NDF endelig våger 

å tenke langt frem samt har tydelige mål og målsettinger mot den fremtid de ønsker å gå mot. At våre 

klubber har fått anledning til å delta i denne prosessen fra fødsel og til nå tiltaka ligger på tingbordet, gir 

våre klubber eierskap og forpliktelser til å være med og løfte dette videre. NDF 2020 tiltaka er spennende, 

utfordrende og engasjerende. De er også nyskapende og mye derfor er det vi har tro på at dette kan få til 

den positive endringen organisasjonen vår sårt trenger. Støtter derfor de tiltak utvalg for 

Organisasjonsutvikling foreslår. 

 

Målsetting 1: NDF sin målsetting for 2020 er at klubbene skal være det naturlige sted å organisere og utøve 

all sportsdykking. 80% av all sportsdykking skal da foregå i klubb. 

 

Forslag til tiltak til Handlingsplanen: 

1.1 Dykketur-konseptet 

1.2 Utvikle lederopplæring 

1.3 Utrede multikontingent 

 

Begrunnelse for forslaget 

Her tror vi NDF2020 har truffet blink med sine foreslåtte tiltak og vi støtter dette fullt ut. Når tiltak 1.1 skal 

utredes så må der stilles faglige krav til de som skal utrede dette. Tiltaket må ikke delegeres til ”noen” uten at en 

forviser seg om at de har faglig kompetanse og til å gjøre en god jobb. Tiltak 1.2 er også et utrolig viktig tiltak, 

som må på plass. Igjen så må ikke dette delegeres til ”noen” men heller se etter den beste kompetansen i NIF eller 

lignende, for dette må være det beste – for vi trenger de beste lederne. Tiltak 1.3 støtter vi fullt ut og er slik sett en 

uformell praksis som nå settes inn i et system. Klubber i regionen som støtter forslaget er: Bømlo Sportsdykkere, 

Hardanger Dykk, Tysvær Sportsdykkerklubb, Karmøy Sportsdykkerklubb og Stord Undervannsklubb. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

FS støtter ikke forslaget, da deler av dette ligger implisitt i Handlingsplan 2012-2014 og FS sin innstilling til 

utvalg til organisasjonsutviklings rapport om klubbutvikling. 

 

Begrunnelse 

Forslagets punkt. 1.1 FS er av den oppfatning at en kommersialisering av dykketurene igjennom et "Dykketur 

konsept" ikke er veien å gå, og dette strider også mot NIF sine verdier (frivillighet, demokrati, lojalitet og 

likeverd) og føringer i idrettspolitisk dokument: pkt: 2.1 

Forslagets punkt. 1.2 er overlappende med Vestfold Dykkekrets sitt forslag (forslag 11), samt at dette ligger inne i 

implementeringen av trenerløypa og Handlingsplan 2012-2014. 

Forslagets punkt. 1.3 om å utrede multikontingent er tatt med i FS sitt forslag om endring av kontingent. 

 

Vedtak: 

Forslag ikke vedtatt. 
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FORSLAG 9 

 

 
Handlingsplan – CMAS Norden AS 

 

Fremmet av Sveio Sportsdykkerklubb 
 

Våre klubber i Samarbeidsrådet har vert med på NDF2020 prosessen og har opplevd denne som 

engasjerende og svært positivt. Vi ser i brosjyren "Slik vil vi at NDF skal være i 2020" at NDF endelig 

våger å tenke langt frem samt har tydelige mål og målsettinger mot den fremtid de ønsker å gå mot. At våre 

klubber har fått anledning til å delta i denne prosessen fra fødsel og til nå tiltaka ligger på tingbordet, gir 

våre klubber eierskap og forpliktelser til og være med og løfte dette videre. NDF2020 tiltaka er spennende, 

utfordrende og engasjerende. De er også nyskapende og mye derfor er det vi har tro på at dette kan få til 

den positive endringen organisasjonen vår sårt trenger. Støtter derfor de tiltak utvalg for 

Organisasjonsutvikling foreslår. 

 

Målsetting 2: NDF sin målsetting for 2020 er at CMAS skal være den ledende utdanningsorganisasjonen for 

sportsdykkere. 

 

Forslag til tiltak til Handlingsplanen: 

2.1 Lage forretningsplan 

2.2 Etablere CMAS NORDEN AS 

2.3 Avtaler CMAS/NDF 

 

Begrunnelse for forslaget 

Alle disse tiltaka støttes 100%. Dette er kanskje de viktigste tiltaka med NDF2020. Utdanningen i NDF har gått 

nedover sakte men sikkert siden 1990, da NDF var klar markedsleder. Det har blitt alarmert om dette flere ganger 

før (2001 og 2005) men ingen tiltak som FS tidligere har foreslått har reversert denne utviklingen. Tiltaket 

NDF2020 foreslår vil plassere ansvar og myndighet et sted. Samtidig så har NDF gjennom sitt eierskap full 

kontroll med selskapet og kan gjøre og gi de føringer de måtte ønske. Av realistiske tiltak så tror vi CMAS Norden 

AS er det som minimum må til for å løfte CMAS utdanningen igjen. Klubber i regionen som støtter forslaget er: 

Bømlo Sportsdykkere, Hardanger Dykk, Tysvær Sportsdykkerklubb, Karmøy Sportsdykkerklubb og Stord 

Undervannsklubb. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Forbundsstyret støtter ikke forslaget og viser til innstillingene i rapporten fra utvalg for organisasjonsutvikling om 

utdanning og innstilling til forslag fra Vestfold Dykkekrets (forslag 12). 

 

Sveio Sportsdykkerklubb omformulerte opprinnelig forslag. 

 

Bakgrunn for omformuleringen: 

 

Bakgrunnen for forslag 9 er målsetting 2: 

NDF sin målsetting for 2020 er at CMAS skal være den ledende utdanningsorganisasjonen for sportsdykkere. 

Forslaget om å opprette et CMAS Norden AS bunner i et ønske om å flytte ansvaret for oppfølging av utdanning 

fra frivillige over på en lønnet ansatt. 

 

En lønnet ansatt bør være en erfaren dykkerinstruktør. Vedkommende skal ha ansvar for teknisk oppfølging og 

gjennomføring av kurs. Vedkommende skal sørge for at rammeplaner utformes og implementeres i samarbeid med 

trenerne.  

 

De neste årene vil medføre endringer ved personalet på forbundskontoret. Det åpner muligheter for å endre 

kompetanse og arbeidsområde for personalet. En nyansettelse kan gjøre det unødvendig å opprette et separat AS. 

En utdanningsansvarlig kan bli del av forbundskontoret. 

 

NDF bør være omstillingsdyktig i fremtiden. En utdanningsansvarlig bør ansettes på åremål. 
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Omformulert forslag fra Sveio Sportsdykkerklubb: 

 

Det skal ansettes en utdanningsansvarlig ved forbundskontoret. Ansettelsesprosessen må ses i sammenheng 

med rekruttering av ny generalsekretær og videreutvikling av de øvrige stillingene. Arbeidsoppgaver bør 

fordeles mellom stillingene på forbundskontoret på en slik måte at en person frigjøres til å jobbe 

utelukkende som utdanningsansvarlig. Det forventes en vesentlig økning i antall sertifiseringer på alle 

nivåer innen apparatdykking og fridykking. 

 

Vedtak: 

Omformulert forslag fra Sveio Sportsdykkerklubb vedtatt. 
 

 

FORSLAG 10 

 

 
Handlingsplan – Regionale NDF Dykkesenter 

 

Fremmet av Sveio Sportsdykkerklubb 
 

Våre klubber i Samarbeidsrådet har vert med på NDF2020 prosessen og har opplevd denne som 

engasjerende og svært positivt. Vi ser i brosjyren "Slik vil vi at NDF skal være i 2020" at NDF endelig 

våger å tenke langt frem samt har tydelige mål og målsettinger mot den fremtid de ønsker å gå mot. At våre 

klubber har fått anledning til å delta i denne prosessen fra fødsel og til nå tiltaka ligger på tingbordet, gir 

våre klubber eierskap og forpliktelser til og være med og løfte dette videre. NDF2020 tiltaka er spennende, 

utfordrende og engasjerende. De er også nyskapende og mye derfor er det vi har tro på at dette kan få til 

den positive endringen organisasjonen vår sårt trenger. Støtter derfor de tiltak utvalg for 

Organisasjonsutvikling foreslår. 

 

Målsetting 3: NDF sin målsetting for 2020 er at NDF i samarbeid med klubbene og kretsene skal etablere 10 

regionale NDF Dykkesenter. 

 

Forslag til tiltak til Handlingsplanen: 

3.1 Utvikle kjedekonsept 

3.3 Etablere kjedekontor 

3.4 Pilot NDF Dykkesenter 

 

Begrunnelse for forslaget 

lgjen spennende og nyskapende tiltak. Vi som klubber ser svært positivt at NDF ønsker å "flytte ut» fra Ullevål og 

begynne å engasjere seg ute blant klubbene våre gjennom regionsenter. Dette er tiltak vi som klubber må støtte 

100% da dette vil bringe samarbeide forbund og klubber mye tettere enn det vi har i dag. Dette tiltaket er vi så 

positive til, at vår region vil, dersom tiltaket blir vedtatt gierne sette oss på listen over mulige pilot NDF 

Dykkesenter. Klubber i regionen som støtter forslaget er: Bømlo Sportsdykkere, Hardanger Dykk, Tysvær 

Sportsdykkerklubb, Karmøy Sportsdykkerklubb og Stord Undervannsklubb. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

FS støtter ikke forslaget. 

 

Begrunnelse 

Punkt 3.1 og 3.2 i forslaget strider mot idretten sine verdier (frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd) og 

føringer i idrettspolitisk dokument: pkt: 2.1. 

Punkt 3.3: FS finner ikke nok grunnlag i utvalg for organisasjonsutviklings rapport om regioner, til å gå videre 

med dette. Videre ser ikke FS at denne kommersialiseringen er med på å skape aktivitet i klubbene i samsvar med 

idrettens verdier. 

 

Omformulert forslag fra Sveio Sportsdykkerklubb: 

 

Gjennoppta det gamle konseptet med NDF godkjent dykkesenter. Det videre arbeidet med konseptet 

overlates til forbundsstyret, og rapporterer til Ledermøtet 2013. 

 

 

Vedtak: 

Omformulert forslag vedtatt. 
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FORSLAG 11 
 

 

Handlingsplan 

 

Fremmet av Vestfold Dykkekrets 
 

Danne regioner i samarbeid med eksisterende dykkesentere og dykkeklubber. 

 

Begrunnelse for forslaget 

Vi vil vektlegge samarbeidet mellom NDF, klubber og eksisterende dykkesentere. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

FS ser positivt på at klubber i ulike regioner danner regionssenter, MEN dette er noe som må komme fra 

klubbene. NDF/FS kan ikke pålegge klubbene å organisere seg i regionssenter. FS støtter forslaget, men 

forutsetter at klubber dette er aktuelt for, melder seg til oppdraget. 

 

Vedtak: 

Vestfold Dykkekrets trekker forslaget 

 
 

 

FORSLAG 12 

 

 
Handlingsplan 

 

Fremmet av Vestfold Dykkekrets 
 

Danne CMAS dykking A/S for utdanning av dykkere. 

 

Begrunnelse for forslaget 

Mer fokus på utdanning av dykkere og bedre service for utdanningssenterene. Målsettingen med dette er at NDF 

blir et bedre forbund for alle sportsdykkere. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

FS støtter ikke dette. Vestfold Dykkekrets må komme opp med et mer omfattende og gjennomarbeidet forslag. FS 

viser til utvalg for organisasjonsutviklings rapport om utdanning og sin innstilling til denne rapporten. 

 

Vestfold Dykkekrets trekker forslaget. 

 

 

FORSLAG 13 

 

 
Handlingsplan 

 

Fremmet av Vestfold Dykkekrets 
 

NDF må fokusere mer på lederutvikling og markedsføring av barn og ungdomsaktiviteter. 

 

Begrunnelse for forslaget 

Bør være unødvendig. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

FS støtter forslaget, og viser til forslaget til Handlingsplan for 2012-2014. 

 

Vedtak: 

Forslag vedtatt. 
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FORSLAG 14 

 
 

Handlingsplan 

 

Innstilling fra utvalg for organisasjonsutvikling 
 

Prosjekt AKTIVITET KLUBBUTVIKLING. Se eget dokument. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Se sammenfattet innstilling for forslag 14, 15 og 16 

 

Innstilling fra utvalg for organisasjonsutvikling behandlet under tidligere forslag fra 

Sveio Sportsdykkerklubb.  

 

Forbundsstyret trekker sin instilling i tråd med at forslagene anses behandlet tidligere. 

 

 

FORSLAG 15 

 
 

Handlingsplan 

 

Innstilling fra utvalg for organisasjonsutvikling 
 

Prosjekt REGION. Se eget dokument. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Se sammenfattet innstilling for forslag 14, 15 og 16 

 

Innstilling fra utvalg for organisasjonsutvikling behandlet under tidligere forslag fra 

Sveio Sportsdykkerklubb.  

 

Forbundsstyret trekker sin instilling i tråd med at forslagene anses behandlet tidligere. 

 

 

FORSLAG 16 
 

 
Handlingsplan 

 

Innstilling fra utvalg for organisasjonsutvikling 
 

Prosjekt UTDANNING. Se eget dokument. 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Se sammenfattet innstilling for forslag 14, 15 og 16 

 

Innstilling fra utvalg for organisasjonsutvikling behandlet under tidligere forslag fra 

Sveio Sportsdykkerklubb.  

 

Forbundsstyret trekker sin innstilling i tråd med at forslagene anses behandlet tidligere. 
 

 

FORBUNDSSTYRETS SAMMENFATTEDE INNSTILLING TIL FORSLAG 14, 15 og 16 

 

Som en generell oppsummering er resultatet utvalget har levert i denne prosessen solid og imponerende. 

Disse rapportene gir et veldig godt grunnlag for å kunne utvikle Norges Dykkeforbund videre. Felleskapet i 

Norges Dykkeforbund skylder derfor utvalget og de involverte en kjempestor takk. 
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Aktivitet og klubbutvikling 

Forbundsstyret er positive til hoveddelene i rapporten og mange av forslagene til tiltak ligger innenfor den 

retningen vi mener NDF bør gå. Rapporten ligger også noe innefor satsingsområdene i Idrettspolitisk 

dokument som forplikter særforbundene å følge opp, især punkt 1.3 som handler om voksenidretten. Der er 

målene 2011 - 2015 formulert slik: 

Mål: Andelen voksne medlemmer som velger å trene innenfor idrettslagene skal økes, ved at 

 flere idrettslag legger tilrette for mosjonsaktiviteter for voksne hvor opplevelser og idrettslig 

fellesskap vektlegges 

 idrettens treningstilbud blir konkurransedyktige i forhold til private treningssentre som 

supplement til voksnes egenorganiserte aktivitet 

 konkurransetilbudet for voksne stimuleres og utvikles 

 

Rapporten sier ingenting om de øvrige målgruppene. Forbundsstyret er også usikre om kommersi-alisering 

av klubbene er en løsning klubbene selv vil velge, og den står i kontrast med punkt 2 i Idrettspolitisk 

dokument der "Frivilligheten skal styrkes, stimuleres og opprettholdes som den bærende kraften i 

idrettslagene,..." 

 

Forbundsstyrets konklusjon 

Rapporten behandles som arbeidsdokument i neste periode og gjennomføring av forslagene til tiltak som er 

uproblematiske opp mot Idrettspolitisk dokument. 

 

Region 

Klubbundersøkelsen viser helt klart at klubbene ønsker klubbsamarbeid i regioner. Det som ikke fremkommer i 

undersøkelsen er formen på samarbeidet. Forbundsstyret er usikre på om et kommersielt dykkesenter er det eneste 

alternativet for samarbeid på krets / regionsnivå. 

I tilleggskommentarene til spørsmålet påpekes det bl.a. bruk av eksisterende klubber som har dette tilbudet, 

økonomi og geografiske utfordringer. 

 

Forbundsstyrets konklusjon 
Forbundsstyret er helt klart for å jobbe bedre med møteplasser for klubbene og å styrke klubber som har denne 

type tilbud. Forbundsstyret mener at rapportens kommersielle innretning bryter med idrettens intensjon om å 

styrke og bevare NDF som en frivillig organisasjon. Forbundsstyret tar derfor ikke rapporten til etteretning, men 

ønsker at de deler av rapporten som støtter opp om NDF som frivillig organisasjon skal være et arbeidsdokument 

for forbedring i perioden 2012 - 2014.  

 

Utdanning 

Forbundsstyret er godt inneforstått med at noe må gjøres med utdanningen i Norges Dykkeforbund. 

Rapporten har dog et smalt fokus og tar kun for seg apparatdykkeutdanningen. Forbundsstyret mener at 

det ikke må skilles mellom apparatdykking og annen utdanning, som for eksempel fridykking. 

Forbundsstyret mener også at rapporten kun skisserer kun én mulig løsning uten å utrede andre 

alternativer. Forbundsstyret er svært usikre på om den foreslåtte løsningen er den beste løsningen og om 

dette er kun den eneste måten å løse utfordringene på. Løsningen gjør også et klart brudd med den 

retningen Norges Idrettsforbund ønsker å gå gjennom det Idrettspolitiske dokumentet. 

 

Forbundsstyrets konklusjon  

Forbundsstyret er enig i og støtter målsettingen, men vi mener at utdanninga i utgangspunktet bør holdes 

innenfor NDF. 

 

FS viser til forslag i Handlingsplan 1012-2014 om utdanning.  
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Handlingsplan 2012-2014 - Forslag 

Organisasjonsutvikling og Klubbaktivitet: 

 

Organisasjonsutvikling: 

Norges Dykkeforbund skal videreføre organisasjonsutvikling ved å etablere et prosjekt som 

skal fremme forslag til løsning på hva som er den ultimate organisasjonen for NDF 2020. 

Forslag til løsning presenteres på Ledermøtet 2013. Prosjektet skal: 

 Utarbeide forslag til omorganisering av sentrale verv 

 Utarbeide forslag til organisering av sentrale oppgaver og sentraladministrasjon 

 Utarbeide forslag til mer effektiv ressursbruk mellom tillitsvalgte og 

sentraladministrasjon 

 

Klubbaktivitet: 

NDF har som mål at klubbene skal være det naturlige sted å organisere og utføre all 

sportsdykking og at 80 % av all sportsdykking skal foregå i klubb i 2020. Delmål for dette i 

2012-2014 vil være å: 

 Videreføre arbeidet med klubbutvikling, og spesielt lederutvikling i klubb. 

 Bevisstgjøre klubbene på profesjonell gjennomføring av klubbaktiviteter. 

 Utvikle idébank i Fronter, som alle klubber kan bruke til å lage gjennomtenkte og gode 

klubb konsepter.  
 Støtte opp om utvikling av nettverk blant klubbene 

 

Begrunnelse: FS ønsker at den opplevde kvaliteten på klubbaktiviten, for medlemmene, skal 

være så god som mulig i alle klubber tilsluttet NDF.  I forrige tingperiode ble det lagt mye 

arbeid i å kartlegge klubbenes behov og mulige veier til å utvikle Norges Dykkeforbund. Det er 

nå naturlig å ta neste steg ved å se på hvordan sentrale verv og sentraladministrasjon kan være 

organisert for å møte klubbenes behov. Fokus på organisasjonsutvikling henger tett sammen 

med Idrettspolitisk dokument punkt 2, som beskriver følgende mål for Idrettsorganisasjonen: 

2.1 Mål: Frivilligheten skal styrkes, stimuleres og opprettholdes som den bærende kraften i idrettslagene, ved 

at  den administrative hverdagen for idrettslagene og idrettsrådene forenkles. 

2.7 Mål: Norsk idrett skal legge til rette for medlemsorganisasjonen ved at  : 

 Hverdagen gjøres enklere for medlemmene. 

 Administrasjonene på alle nivåer opptrer ryddig og effektivt  . 

 En samarbeider om å få mer ut av idrettens tilgjengelige ressurser  . 

 Det tilrettelegges for kostnadsbesparende fellesfunksjoner. 

 Idrettsorganisasjonen evalueres med tanke på effektivisering og mer rasjonell bruk av ressurser. 

 Forholdene legges til rette for samarbeid og sammenslutning mellom særforbund. 

 

Ansvarlig for gjennomføring: Forbundsstyret og klubbene 
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Aktivitet, bredde og konkurranse: 

 

NDF skal sikre fortsatt vekst i toppidretten ved: 

 Å sikre kvaliteten på dømming i UVR ved å legge til rette for at vi får minst tre nye 

nasjonale dommere. 

 Utvikle UVR trenerutdanningen i samsvar med trenerløypa, om mulig samarbeide med 

Finland for å få tilgang til deres opplegg for trenerutdanning. 

 Å sende en utøver til VM i UVJ, Vigo i Spania. 

 Å sende ett lag til VM i undervannsfoto. 

  

Begrunnelse: Vi må sikre en balanse mellom topp og bredde innenfor våre økonomiske 

rammer. UVR har fått relativt gode økonomiske forhold over flere år, og har prestert historisk 

ved å vinne gull i både herre og dame under VM i Finland i 2011. UVR miljøet har nå behov 

for å sikre ettervekst av både spillere og dommere. Vi ser samtidig at de andre 

konkurransegrenene også har muligheter for god vekst og utvikling. Forbundstyret anbefaler 

derfor å prioritere disse i kommende periode. 

Ansvarlig for gjennomføring: Landslagsansvarlig og dommeransvarlig i 

Konkurranseutvalgene  

NDF skal satse på unge talenter ved: 

 Fortsatt videreføring av fadderordningen i klubbene. 

 At det arrangeres minst ett årlig åpent mesterskap/stevne for unge utøvere i alle 

konkurransegrener. 

 Å ha som målsetning å ta en medalje i UVR Junior-EM 2013. 

 Å legge til rette for en god plassering av en ung utøver i UVJ - VM i 2014 og 2016. 

  

Begrunnelse: Forbundstyret ser det er behov for å sikre levedyktige konkurransegrener og 

sikre klubbenes muligheter for å utvikle unge/nye utøvere. I denne sammenheng vil det satses 

mindre på seniorlagene i UVR og UVJ i kommende periode, for å få en bedre bredde på 

juniornivå innenfor desse to grenene. 

I idrettspolitisk dokument punkt 2.5 er målet at Medlemsorganisasjonene skal utvikle et 

fremtidsrettet og ansvarlig organisasjon og idrettstilbud gjennom et felles kompetanseløft, ved 

at  : 

 Alle kretser og forbund skal i samarbeid tilby et helhetlig utdanningstilbud  . 

 Alle med direkte ansvar for barn og unge gis kompetanse på tilrettelegging av aktivitet. 

 Sterkere fokus på ungt lederskap og medbestemmelse. 

 

Ansvarlig for gjennomføring: Konkurranseutvalgene 

NDF skal satse på bredde i konkurransegrenen UVJ, ved å: 

 Søke om å arrangere CMAS VM UVJ i 2014, (eller 2016, dersom 2014 ikke blir en 

realitet). Arrangementet legges til sørlandsregionen. 

 Sende en delegasjon bestående av arrangørepresentanter til VM i UVJ i Vigo, Spania. 

 Sende en delegasjon bestående av arrangørrepresentanter til Kristiansund cup. 

 Arrangere minst en Norgescup UVJ årlig, på Sørlandet. 

 

Begrunnelse: I Idrettspolitisk dokument mål 1.8 skal norsk idrett arbeide for at Norge 
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regelmessig blir en arrangør av internasjonale mesterskap, konkurranser og stevner ved at: 

 Særforbundene søker arrangøransvar. 

 Søknader om store mesterskap underlegges god behandling i idrettsorganisasjonen. 

 Arrangementene understøtter en helhetlig anleggsutvikling. 

 

Undervannsjaktmiljøet i Norge er konsentrert i områdene rundt Kristiansund og Ørland. Dette 

er for lite til å spre aktiviteten videre. For at UV-jakt skal bli et reelt aktivitetstilbud til andre 

klubber i Norges Dykkeforbund, er det behov for en aktiv satsning på dette. I perioden 2012 - 

2014 må det derfor bygges kompetanse og erfaring i andre deler av landet. Satsningen skal 

resultere i et VM som vil gi klubbene publisitet, aktivitet og rekruttering. I første omgang er 

målet å få opp et aktivt miljø på sørlandet. 

Ansvarlig for gjennomføring: Flere klubber i sør med Kristiansand dykkerklubb i spissen, 

sammen med UVJ utvalget og Forbundsstyret 

 

  

Vitenskap: 

 

NDF skal fortsette arbeidet med vitenskapelig dykking ved å: 

 Utdanne to stk Marinbiologi trener 2 gjennom Trenerløypa. 

 Revidere kursmateriellet for Marinbiologikurset gjennom Trenerløypa. 

 Avholde minst ett nasjonalt kurs for trener 1 Marinbiologi. 

 Delta med trenere på fridykkeleire og dykketreff. 

 Avholde minst ett Marinbiologi kurs og ett Marin arkeologi kurs årlig. 

 Gjennom Trenerløypa samarbeide med forvaltningsmuseum for lokal tilpasning av 

arkeologi kursene, samt lage rammeplan for et nasjonalt kurs for trener 1 Marin 

arkeologi. 

 Arrangere ett internasjonalt seminar innen Marin arkeologi. 

 

Begrunnelse: Fagdisiplinene i NDF har vært en nedprioritert satsing over flere år og er særs 

avhengig av de frivillige for å kunne driftes. De vitenskapelige disiplinene må nå sees i 

sammenheng med implementering av Trenerløypa for på den måten sikre kontinuitet og vekst i 

begge fagene. 

Ansvarlige for gjennomføring: Administrasjon og utvalgene 
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Utdanning: 

 

NDF har som mål å skulle bli den ledende utdanningsorganisasjonen for sportsdykkere i 

Norge i 2020. Delmål for perioden 2012-2014 blir dermed: 

 Å implementere trenerløypa i NDF. 

 Engasjere en utdanningsansvarlig. 

 Avholde nasjonale kurs innen alle våre aktivitetstilbud. 

 Videreutvikle og vedlikeholde kursmateriellet innen alle våre aktivitetstilbud. 

 

Begrunnelse: Vi har noen utfordringer i vårt eget forbund da vi har tung fokus på 

apparatutdanning og ikke de øvrige utdanningstilbudene vi har, slik som vitenskap og 

konkurranse. Vi jobber også ressurskrevende ved at Teknisk komité består av frivillige som 

skal både saksbehandle og produsere utdanningsmateriell, noe som bidrar til unødvendig 

arbeidsbyrde på de frivillige. Våre utfordringer er ikke særegen for oss, og som følge av at flere 

særforbund har/hatt de samme utfordringene ble det fra NIF sin side igangsatt et stort arbeid i 

perioden 2007 - 2011 hva angår utdanning i særforbundene. 

Idrettspolitisk dokument 2007 – 2011: "Trener- og lederutvikling i lagene er en viktig 

forutsetning for et bedre aktivitetstilbud til medlemmene. Økonomiske ressurser inn mot disse 

områdene skal prioriteres i tingperioden”. (NIF, 2007,s.3). Som følge av satsningen på trener 

og lederutvikling vedtok Idrettsstyret rammeverket for trenerutdanningen; ”Trenerløypa”, som 

skal være operasjonalisert i organisasjonen innen 01.01.2014. Dettte innebærer at Norges 

Dykkeforbund på lik linje med andre særforbund er forpliktet å implementere Trenerløypa i all 

utdanning. Trenerløypa er utviklet gjennom samarbeid og innspill fra blant annet andre 

forbund, utdanningsinstitusjoner og beste praksis fra de andre skandinaviske land. Den skal gi 

synergieffekt i form av økt samarbeid på tvers av idrettene, økt samarbeid mellom norsk idrett 

og de ulike utdanningsinstitusjonene, økt samarbeid om utdanning av kurslærere og muligheter 

for å samarbeid på tvers av landegrensene for videre kompetanseheving for norske trenere. 

Gevinsten for Trenerløypa er altså at den vil bidra til: 

 Høyere status på trenere (spesielt de som trener nybegynnere og unge utøvere). 

 Flere kvalifiserte trenere på alle nivå. 

 Bedre aktivitetstilbud i klubbene. 

 Kvalitetsheving for norsk idrett. 

 Norsk idrett kan styre i eget hus sett i relasjon til innflytelse fra aktører utenfor norsk idrett. 

 NIF og SF kan i samarbeid med høgskolene på sikt være premissleverandører av spesifikk 

idrettskunnskap innenfor høgskolenes trenerutdanning. 

 Muligheter for å tilpasse seg EU-rammer som gir adgang til arbeid for de trenere som ønsker det i Europa 

 NDF vil også se på muligheten for å kunne lønne trenere fra regionalt/sentralt hold. Dette for å sikre 

kvalitet og kontinuitet på trenersiden. 

 

Selv om det er uvanlig for oss å tenke "Trener" er det dette begrepet man har blitt enig om å 

bruke og våre trenere er autoriserte gjennom vårt eget utdanningssystem. I praksis betyr det at 

våre trenere lett kan konvertere deres kompetanse på tvers av idrettene, få en uttelling ovenfor 

utdanningsinstitusjoner og heve kvaliteten på all utdanning i NDF. Det må derfor prioriteres at 

vi oppfyller vedtaket fra NIF. Dersom vi ikke kan dokumentere dette kan det få økonomiske 

konsekvenser for forbundet ved at økonomiske midler følger idrettspolitiske føringer. FS har 

derfor søkt penger for å kunne engasjere en utdanningsansvarlig som skal sørge for at vi 

kommer igang og gjennomfører implementeringen. 
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Ansvarlige: Forbundsstyret sammen med administrasjonen og TK 

  

Aktivitet, mestring og integrering: 

 

NDF skal fortsett arbeidet med integrering ved å: 

 Igangsette utdanning av 10 stk Trener-1 fra NROF (Norske reserveoffisers forbund). 

 Igangsette pilotprosjekt med SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner). 

 Etablere nettverk med andre miljøer NDF kan samarbeide med. 

 Lage en informasjons brosjyre til klubbene. 

 

Begrunnelse: 31.12.2007 ble Norges Handikapidrettsforbund oppløst. All idrett for 

funksjonshemmede skulle fra 1.1. 2008 da særforbundene selv kunne tilby til 

funksjonshemmede. Utfordringen for NDF er at vi ikke har hatt funksjonshemmede "å arve", 

slik for eksempel bueskyting og bobsleigh hadde. Siden den gang har Forbundstyret gjort 

forsøk på å kartlegge og lære noe om dykking med funksjonshemming. I forrige periode ble to 

representanter sendt til en internasjonal konferanse om dykking med funksjonshemming. Vi vet 

det finnes en og annen dykker med funksjonshemming, men det har vært vanskelig for styret å 

etablere og gjennomføre noen tiltak. Fra siste halvdel av 2011 klarte vi gjennom 

nettverksarbeid å åpne dører til andre organisasjoner, slik som SIOPS og NROF. Avtalen 

mellom NDF, NROF og SIOPS går ut på at i fase 1 utdanner NROF Trener-1. I fase 2 kurses 

dykkere fra SIOPS. I fase 3 integreres disse i NDFs klubber. Pr. februar 2012 er fase 1 i ferd 

med å bli igangsatt og trenerene utdannes på lokalitetene til DFS (Dykker -og 

froskemannsskolen) i Bergen. 

 

 

Vedtak: 

Handlingsplanen vedtatt. 
 

 

Forslag fra Utvalg for undervannsrugby: Sende lag til EM 2014. 

 

Forslag fra Utvalg for undervannsjakt: Sende lag til VM. 

 

Forslagene oversendes Forbundsstyret som orientering. 
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K – Fastsette kontingent og lisenser 

 
 

Fastsette kontingent 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Kontingenten holdes uforandret (kr. 65,- pr. medlem). 
 

Multikontingent skal utredes. 

 

Vedtak: 

Forslag vedtatt. 
 

 

Fastsette startlisens 

 

Forbundsstyrets innstilling 

Startlisensen settes til kr. 250,- fra 01.01.2013 

Betaling av startlisens innføres også for undervannsfotografering, med umiddelbar virkning. 

 

Begrunnelse for forslaget: 

Lisensavgiften har vært uforandret i mange år, men forsikringspremien har gått opp. 

Lisensforsikringen dekker nå også apparatdykking. 

 
Omformulert forslag fra Oslo og Akershus Dykkekrets 

 

Lisens 

 

Barn  0-12 år  Kr 0 

Ungdom 13-23 år  Kr 150 

Voksne  24 år  Kr 250 

 

 

Vedtak: 

Forslag fra Oslo og Akershus Dykkekrets vedtatt. 

 

 

L – Vedta budsjett 

 
Budsjett 2012 – Se vedlegg til protokoll 

 

Vedtak: 

Budsjettet vedtatt. 

 

 

M – Tilsette autorisert revisor 

 
Forslag: 

Forbundsstyret ønsker å bruke dagens firma - Kjellstrup og Wiggen AS. 

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 
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N – Fastsette sted for Dykketinget 2012 

 
Forslag fra salen var Trondheim og Gardermoen. 

 

Vedtak: 

Neste dykketing blir holdt på Gardermoen. 

 

 

O – Valg 

 
Valgkomitéens innstilling 

 
Valgkomitèens forslag til kandidater tingperioden 2012 – 2014 - med alle utvalgene 
 
FORBUNDSSTYRE                          
 

Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk 

President Cecilia M. Rockwell Tromsø Undervannsklubb Troms Gjenvalg 

Visepresident Jan Bjørgo 1Dykkeklubb Hordaland Ny 

Styremedlem Vegard Thise Stavanger Dykkerklubb Rogaland Ny 

Styremedlem Camilla Eilertsen Mjøsen Dykkerklubb Hedmark Ny 

Styremedlem Tor Oppegård Drøbak Undervannsklubb Oslo/Akershus Ny 

Styremedlem Andrea Wien Gjøvik Froskemannsklubb     Oppland Gjenvalg 

Styremedlem Amanda Barsten Molde Undervannsklubb Møre og 
Romsdal 

Ny 

Varamedlem Ingrid Krüger-Stokke NTNUI-DG Sør-Trøndelag Ny 

Varamedlem Bjørn Kristian Pedersen Lofoten Undervannsklubb Nordland Ny 

 
 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 
 
 
KONTROLLKOMITÉ  
 

Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk 

Leder  Thor Rikard Odberg Sandefjord Dykkerklubb Vestfold  Gjenvalg 

Medlem  Åshild Johnsen  Tromsø Undervannsklubb  Troms  Gjenvalg  

Medlem  Tor-Inge Lura  Sandnes og Jæren 
Dykkerklubb 

Rogaland Gjenvalg 

Varamedlem  Roy Dahl Tønsberg Dykkeklubb Vestfold Gjenvalg 

Varamedlem  Ingeborg Runde BSI-SUB Hordaland Ny  

 
 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 
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LOVKOMITÉ          
 

Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk 

Leder  Atle Barsnes Stord Undervannsklubb  Hordaland  Gjenvalg 

Medlem  Ole Petter Espeland  Haugesund Sportsdykkere  Rogaland  Gjenvalg 

Medlem  Venke Moe  Farsund Undervannsklubb Vest-Agder  Gjenvalg  

Varamedlem  Sigurd Hernæs  Kongsberg Dykkerklubb  Buskerud  Gjenvalg 

Varamedlem  Anne Britt Strupstad Røyken Sportsdykkeklubb Buskerud Ny  

 
 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 
 
 
DOMSUTVALG           
 

Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk 

Leder  Thorstein Christiansen  Larvik Dykkeklubb  Vestfold  Gjenvalg 

Nestleder  Trine Lise Heimkjær  Tromsø Undervannsklubb  Troms  Gjenvalg  

Medlem  Stian Sjåvik  Færder Dykkeklubb  Vestfold Gjenvalg 

Varamedlem  Siv J. Paulsen Høvåg Fridykkerklubb  Aust-Agder Ny  

Varamedlem  Jon Martin Omberg  Horten Undervannsklubb  Vestfold  Gjenvalg 

 
 

Vedtak: Domsutvalget legges ned, jf. forslag 3. 
 
 
APPELLUTVALG        
 

Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk 

Leder  Caroline Moen Bodø Sportsdykkerklubb Nordlands Ny 

Nestleder  Karl Kristian Eilertsen  Gisund Dykkerklubb  Troms  Gjenvalg 

Medlem  Berit Lyngstad  Ulstein og Hareid 
Dykkerklubb  

Møre og 
Romsdal  

Gjenvalg 

Medlem  Eldar Ove Leikanger  Møredykk  Møre og 
Romsdal  

Gjenvalg 

Medlem  Anne M.Hagejordet  Grenland Dykkerklubb  Telemark  Gjenvalg 

Varamedlem  Roger Tobiasen  Hadsel Undervannsklubb Nordland  Ny 

Varamedlem  Trude Egstad Gjøvik Froskemannsklubb Oppland Ny 

 
 

Vedtak: Appellutvalget legges ned, jf. forslag 3. 
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SANKSJONS-/DISIPLINÆRUTVALG 
 

 
 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 
 
 

FORBUNDSSTYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITÉ 

 

 
Leder Øyvind Reinshol BSI-SUB Hordaland Ny 

Medlem Torhild Gran Gjøvik Froskemannsklubb Oppland Tidl. leder 

Medlem Gjertrud Øvstetun BSI-SUB Hordaland Ny 

Varamedlem Petter Tennefoss Oslo og Akershus DK Oslo/Akersh. Ny 

Varamedlem Torill Meistad Nord-Trøndelag DK Nord-Trønd. Ny 

 

 

Vedtak: 

Forslaget vedtatt. 

 

 
Kjønnsfordeling i henhold til NDF´s lov og NIF´s lov: 
I råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer skal det være minst to representanter fra hvert 
kjønn. Ref. NDFs lov § 7 og NIFS lov § 2-4. 

 

 

 

 

Protokollen godkjent 

 

 

                                    

 

Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk 

Leder  Thorstein Christiansen Larvik Dykkeklubb Vestfold Gjenvalg 
fra 
domsutv. 

Medlem  Caroline Moe Bodø Sportsdykkerklubb Nordland NY  

Medlem  Berit Lyngstad Ulstein og Hareid 
Dykkerklubb 

Møre og 
Romsdal 

Gjenvalg 
fra 
appellutv. 

Varamedlem  Eldar Ove Leikanger Møredykk Møre og 
Romsdal 

Gjenvalg 
fra 
appellutv. 

Varamedlem  Anne M. Hagejordet Grenland Dykkerklubb Telemark Gjenvalg 
fra 
appellutv. 
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Vedlegg til protokoll fra det 23. ordinære Dykketing – Budsjett 2012 
 
 

Poster markert med  har føringer fra NIF/KD 

      
 

Tiltak 
 

Prosjekt navn 
Avs.  11 

->12 
 

Inntekter 
 

Utgifter 
 

 Internasjonale møter     

17011 Nordiske møter   5.000   

 Nordisk faglig samarbeid   0   

17012 EUF-møte/CMAS Eur.   5.000   

17013 CMAS - Internasjonale repr.   5.000   

17014 CMAS - Generalforsamling    8.000   

17015 Kontingenter      

 CMAS HQ   17.572   

 CMAS EU   2.300   

  EUF   2.300   

 Informasjon  8.000 50.000  

18012 Marmennell på nett      

 Lisenser Fronter       

 Webfronter/domeneshop      

18014 Jubileumsbok - NDF 50 år   500    

 Offentlig lov-/regelverk     

19011 HMS/Arrangementsrådgivning   5.000   

19013 Norsk Analysegruppe   5.000  

 Barn og Ungdom     

37011 KUBU - Utvalgets drift    6.000   

 Post 3- midler  (6-19 år)     

 Trenerkurs     

37170 UiK - Trener 1 fridykking    40.000   

37171 UiK - Trener 2 fridykking    20.000   

 Sentralt instruktørkurs     

 Rekrutteringstiltak     

37172 UiK - Fridykkerkurs i klubb    30.000   

37173 UiK - MUV. Lavterskeltilbud i klubb    40.000   

 Åpent arr./rekruttering UVR   20.000   

 Åpent arr./rekruttering UVJ   10.000   

 Rekruttering UV-Foto   10.000   

37174 UiK - Dykking med barn kurs    20.000   

 Dommerkurs     

37175 Kurs dommer UVR   10.000   

 Kurs dommer UVJ   5.000   

 Samlinger     

37177 UiK - Ungdomstreff    15.000   

 Instruktørkorps/nettverk     

37178 Apparatdykking.        

 Sentralt instruktørkurs   20.000   

 Nettverks-/instruktørsamling   20.000   

37181 Nettverkssamling B&U    10.000   

37186 Omlegging av trenerløypa   100.000   

 Klubbesøk     

37180 Klubbutvikling - Start-/Oppf.møter    125.000   

 Utvikl. Kurs- og fagmateriell     

37183 Materiellutvikling   30.000   

 Lederutvikling     



 28 

37185 Lederutvikling i klubb   40.000   

 Klubbutvikling     

37187 Kompetanseheving innen UVJ   50.000   

  Region Sørlandet      

37188 Bingoinntekter (Under 18 år)     

39010 Markedsføringstiltak   20.000  

39020 Utbetaling sikkerhetsfond   2.000  

 Konkurranser     

54011 UVR - Landslagssamling senior    70.000   

54012 UVR - Nordisk mesterskap senior    30.000   

55015 FF - Regionale konkurranser   2.000   

 FF - Premier til temakonkurranser   2.000   

55016 FF - Norsk mesterskap (Felt)   5.000   

55030 Utviklingsorientert ungdomsidrett (15-23 år)      

55031 UVR - Landslag junior    80.000   

55033 UVR - EM junior   80.000   

55034 UVR - Rekruttering, damelag   25.000   

55035 Fadderordning   75.000   

55037 UVR/UVJ/UFF Reisetilskudd ifm. treninger og 
stevner 

  130.000   

55038 UVR/UVJ/UFF Arrangementstilskudd ifm. 
regionale stevener/treff 

  75.000   

 Reserve   3.837  

57010 Startlisenser  75.000 31.500   

59000 Mesterskapsmedaljer   6.500  

 Tilrettelegge for kunnskap og kompetanse     

72011 UKUV - Utvalgets drift      6.000   

72012 MB - Utvalgets drift    15.000   

 Innkjøp lupe   3.000   

72013 FF - Utvalgets drift   5.000   

72014 UVR - Utvalgets drift   16.000   

72015 UVJ - Utvalgets drift   5.000   

72016 TK - Utvalgets drift   15.000   

 Sentral samling utdanning   30.000   

 Arbeidsgruppe teknisk dykking   10.000   

 Drift NI   10.000   

72023 Prosjekter utdanning       

 Betaling av arbeidsoppgaver   20.000   

72024 Nyopptrykk materiell      

 DVD "Froskemannen"   15.000   

 Kurshefte Marinbiologi   8.000   

 Laptopvesker   16.000  

 Kompetanse for ansatte og tillitsvalgte     

73011 FS etterutdanning   10.000   

73012 Etterutdanning ansatte   10.000  

73013 Administrativ komp.heving fagutvalg   10.000  

 NDF sentralt     

76017 Konferanser og seminarer   5.000  

90010 FS utgifter   120.000   

90015 Deltakelse andres møter   40.000   

90020 Dykketing    150.000   

 ULFS   50.000   

90030 Komiteers møteutgifter/  Andre utvalgsutgifter      

 Kontrollkomiteen   6.000   

 Valgkomiteen   5.000   
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 Lov og dom   5.000   

95010 Personalkostnader     1) 

 Samlet lønnsmasse   1.222.460   

 Lønnsreserve   80.000   

 Pensjon   150.000   

 Arbeidsgiveravgift arbeidsoppgaver?   183.650   

 Yrkesskadeforsikring   4.100  

 Ansvarsforsikring   11.000   

95020 Møte og reiseutgifter adm.   15.000  

 Reportasjereiser   15.000  

95030 Kontorkostnader  50.000 310.000   

95040 Eksterne tjenester   210.000  

  Felleskostnader       

 Regnskapstjenester IRK       

 Revisjon       

 Læremateriell     

96011 Salg apparatdykkermateriell     180.000    

96011 Kjøp apparatdykkermateriell    10.000  

96012 Salg fridykkermateriell    60.000     

96012 Kjøp fridykkermateriell    5.000  

96013 Salg emnekursmateriell   10.000    

96013 Kjøp emnekursmateriell        

96020 Profileringsmateriell       

 Landslagsdrakter   5.000 10.000   

 Sertifikater     

96031 Salg apparatdykkersertifikater   180.000    

96033 Salg fridykkersertifikater   25.000    

96035 Kjøp sertifikatmateriell     45.000  

 Trenerautorisasjoner     

96041 Apparatdykking   10.000    

 Samarbeidsavtaler     

96051 Skoleavtaler  1.800    

96060 Porto, oppkrav og ekspedisjonsgebyr  30.000     

96061 Nettbutikk   20.000  

98080 Medlemskontingenter  520.000     

  Rammetilskudd fra NIF      

98090 Rammetilskudd  1.900.000   2) 

 Utviklingsorientert ungdomsidrett 148.837 468.837  3) 

98091 Anleggsmidler   912.200 912.200   

98092 BU-midler (UiK) 236.071 536.071   4) 

98096 Integreringsmidler 119.674 119.674 119.674   

98097 Momskompensasjon  180000  5) 

    Avs.  11-
>12 

Inntekter Utgifter  

  504.582 5.272.082 5.272.093  

      

1) Evt. ny stillingshjemmel finansieres fra oppspart egenkapital   
   
2) Samme som 2011     
      
3) Samme tildeling som 2011 320.000 (NB. Se 5530-serien)   
      
4) Samme tildeling som i 2011 300.000 (NB. Se 371X-serien)   
  
5) Grovstipulert. (Økning signalisert)  


