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Virksomhetens art og hvor den drives, foreningens § 1 Formål:  

Norsk Grottedykkerforbund skal jobbe for  

• sikker og miljøskapende grottedykkingen i Norge.  

• etablering og vedlikehold av linesystemer, samt teknikker for sikker grottedykking ved 

hjelp av disse.  

• etablering av samarbeid og forståelse av og for sikker grottedykking til medlemmer, 

dykkere generelt og samfunnet ellers.  

• utforsking av vannfylte grotter samt å dele denne informasjonen med myndigheter, 

organisasjoner og samfunnet ellers.  

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.  

Alle aktiviteter skal bygge på grunnverdier som dykkeglede, fellesskap, helse, sikkerhet, 

respekt og ærlighet. 

 

 

Fortsatt drift 

Styrets arbeidsoppgaver har blitt igangsatt og utført innenfor riktig tid og omfang. Norsk 

Grottedykkerforbund har en aktivitet og økonomi som gir grunnlag for videre god drift i 

2017. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av 

årsregnskapet. 

 

 

Rettvisende bilde 
Årsregnskapet 2016 med noter anses å gi utfyllende informasjon om virksomheten gjennom 

året, og om forbundets stilling ved årets utgang. Forbundets likviditet er tilfredsstillende. 
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Medlemstall: 
2010 - 81 stk 
2011 - 45 stk 
2012 - 45 stk 
2013 - 39 stk 
2014 - 46 stk 
2015 - 61 stk 
2016 - 56 stk 
 
Medlemsutvikling: 
 
Medlemstallet stiger hvert år i forbindelse med Plurauka, og det er forventet å opprettholde 
fjorårets medlemsantall i 2017.  

 

 

Styremøter: 

Det er fra mai 2016 til mars 2017 avholdt 6 styremøter, og det er behandlet 23 styresaker. 

Styremedlemmene har i inneværende periode hatt et godt deltagelsesnivå i de forskjellige 

arbeidsgruppene til NGDF, og det er utført mye arbeid i denne sammenheng.  

Oppgaver etter styrets årshjul har blitt igangsatt og utført innenfor riktig tid og omfang 

 

 

Arbeidsgrupper: 
NGDF har 3 områder som er organisert som egne arbeidsgrupper. Dette er:  

 Gjennomføringen av Plurauka 

 Sikkerhet og redning 

 Utforskning 

 

Gruppene drives i hovedsak av medlemmer, men i alle gruppene er styret representert med 

minst en person, bortsett ifra sikkerhet. I 2016 har fordelingen av arbeidsmengden på 

forskjellige medlemmer vært noe ujevn, men vurderes som tilfredsstillende.  

 

 

Gruppenes arbeid for 2016- 2017 beskrives i vedlagte årsmeldinger: 

 Årsmelding fra Plurauka 2016 

 Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2016 

 Årsmelding fra utforskningskomitéen 2016 

 

 

Likestilling og likeverd 

Selskapet praktiserer likestilling i all den grad det er praktisk mulig og ser positivt på alle 

tiltak i denne forbindelse. Det jobbes også for at en god geografisk fordeling over hele landet. 

Foreningen er organisasjons uavhengig.  
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Styret har i 2016-17 bestått av: 

Styreleder: Jon Ottar Runde  

Nestleder: Jørgen Birkhaug 

Styremedlem: Gjermund Semmen  

Styremedlem: Ane Mengshoel  

Styremedlem: Robert Staven  

Styremedlem: Ingrid Ølberg 

Styremedlem: Ola Mortensen 

 

Regnskap: Elen Belseth  

Revisor: Finn-Jarle Mathisen  

 

Styrets sammensetning har vært tilfredsstillende for driften i 2016- 17. For å sikre at styret i 

den videre driften få god sammensetning har styret gitt valgkomitéen følgende føring.  

Det bør rekrutteres fra alle miljøene, ha en geografisk og kjønnsmessig fordeling. 

 

 

Valgkomite 2017: 

 Morten Dyrstad (leder) 

 Eirik Kjos  

 Nils Eiby 

 Karoline Høydal 

Valgkomitéens arbeid blir presentert av valgkomiteen på Generalforsamlingen. 

 

 

Ski, 05.04.2017 

 

 

Jon Ottar Runde   

Styreleder NGDF   

 

 

Vedlegg: 

 Årsmelding fra Pluraukakomiteen 2016 

 Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2016 

 Årsmelding fra utforskningskomitéen 2016 

 Årsregnskap 2016 

 Revisorberetning 2016 

 



Plurauka 2016 – for store og små! 

Hvert år samles en gjeng grottedykkere i Plurdalen i nærheten av Mo i Rana for å dykke i grotter og 

sosialisere seg med likesinnede. 2016 var intet unntak, til og med kanskje rekord, med 69 registrerte 

dykkere, 7 ikke-dykkere, 16 barn og 2 hunder! Campingplassen var fyllt med telt til folk, telt til 

dykkerutstyr, telt til bespisning, telt for sauna, campingbiler, campingvogner og tilhengere.  

Selv om NGDF står bak organiseringen av Plurauka, så er det er bidraget til alle deltakerne som gjør 

at det blir en helt fantastisk uke. Noen bor i leide hytter, men de aller fleste bor i telt og campingvogn 

og om kvelden samles alle rundt bålet for prat og sladder om stort og smått. Noen tar seg også en tur 

i saunaen og nyter litt varme der. Målet for de fleste er å dykke, og i 2016 ble det registrert 266 dykk i 

Plura. I tillegg ble det dykket og utforsket i andre grotter i området i samme tidsrom, slik som i 

Jordbekkgrotta, Setergrotta, Eiteråga, Jordtulla (Glomdalen) og Litjågå. 

I tillegg til dykking blir det gjerne arrangert andre aktiviteter, og i år var det så mye å velge mellom, at 

undertegnede ikke rakk å få med seg alt. Flere besøkte tørre (og mindre tørre) grotter, og som vanlig 

ble det tørrgrotting tilrettelagt for barn i Setergrotta. Jordbrugrotta ligger også i nærheten, og er en 

nydelig grotte å besøke uten dykkerutstyr.  

De fleste har en del dykkehistorier og – opplevelser å komme med, men noen har flere historier, og 

kanskje mer ekstreme, enn andre. Phil Short var tilstede under Plurauka, og det var helt fullt rundt 

bålet da Phil fortalte om sine erfaringer fra grotter, både over og under vann, de siste 30 årene. 

Morten Dyrstad holdt et introduksjonskurs til SRT (single rope technique) for de som var interessert i 

hvordan man kan besøke grotter og gruver der bruk av tau er nødvendig. Siden mange ønsket å delta 

på dette, ble det holdt i to puljer. Selv om været ikke var på sitt beste, så samlet også over 30 

personer seg på et fellesmåltid ene kvelden der det ble tilberedt og servert paella! I tillegg arrangerte 

gårdeierne på Jordbrua sin årlige Pluracafe for alle i dalen, med bl.a. lapsskaus, pølser, kaker og vafler 

på menyen. Det er skikkelig luksus på campingtur! 

NGDF prøver å få enda mer fokus på sikkerhet, og nytt av året var en dykkelederbod for 

dykkelederne. I tillegg ble det avholdt redningsøvelse med fokus på høyt læringsutbytte for alle 

parter der ulike ulykkesscenarier ble diskutert for å komme fram til gode redningsløsninger. Noen 

øvelser ble også holdt i vannet. Politiet i Rana har også gjort det til en vane og stikke innom oss under 

Plurauka, til stor glede spesielt for barna som da får bli med i politibilen en tur. 

 

Ane Mengshoel, styremedlem NGDF og Plurasjef 2016 



Årsberetning for sikkerhetskomiteen 

I 2016 hadde vi redningøvelse /seminar i Plura, for å sette fokus på sikkerhet og beredskap ved 

dykkingen vår. Etter øvelsen ble det skrevet en rapport som beskriver hva som ble utført, resultater 

samt hvem som deltok.  

Vi har hatt ny kontakt med HRS i Nord/ Politiet om de juridiske problemer ved å bruke grottedykkere 

i forbindelse med redning og uthenting.  

Vi har deltatt på seminar med FORF, og sendt inn søknad om medlemskap. Medlemskap i FORF er 

nødvendig for å kunne formalisere en redningsgruppe, holde øvelser og forsikre medlemmene. 

 

Heidemarie Nordahl, 

Leder sikkerhetskomiteen 

 



Årsberetning for utforskingskomiteen 

Utforkingskomiteen i NGDF har i 2016 jobbet videre med å presentere grotteinfo på nett. Deriblant 

har malene for grotteinfo blitt prøvd ut litt, og vi har sett på wordpress som en mulig løsning for å 

vise grotteinfo. 

Dette har gått tregt, så for å komme igang med innhenting av informasjon om grotter og aktiviteten i 

dem har vi valgt å samle info om aktiviteten i 2016 i "Grottedykkeråret 2016". Grottedykkeråret 2016 

publiseres som en pdf fil på forbundet sine websider. 

Grottedykkeråret 2016 lister opp de grottene i Norge som vi er kjent med det er dykket i i 2016. For 

hver grotte er det en kort beskrivelse, bilde, dykkedato og forhold, og for noe en kort historie fra 

dykkinga. 

Av utforsking som komiteen er kjent med dette året er nye grotter og grotteganger er dykket og 

kartlagt i Røyrvik, og Viking Cave Divers har kommet seg gjennom hele Jordbekkgrotta.  

Komiteen har i 2016 bestått av Robert Staven, og Jon Ottar Runde har bidratt på webløsningen. 

Robert Staven, utforskingskomiteen 



Noter:
Bank 5082.05.80173 127 681
Utestående fordringer -1 299
Lagerbeholdning merch 0
Sum eiendeler 126 382

Foredrag årsmøte 2016 1 766
Medlemskont 17 100
Inntekter Plura 67 918 3

Linepila 2016 30 000
Salg merch 230
Diverse 139 5

Sum inntekter 117 153

Årsmøte 2016 4 286
Kostnader Plura 2016 62 386 3

Linepila 2016 28 420 2

Merch 22 276 4

Diverse 1 547 1

Sum utgifter 118 915

Årsresultat 2016 -1 762

Noter:
1. årsavg. Nettsider, gebyr vipps
2. kr. 10.000,- kostnadsført i fjor. Total kostnad = 38.420,-
3. er noe diff mellom oppgjørsskjema og faktisk innbetalt beløp (kr. 377,-)
    Overskudd Plura = 5.531,-
4. Jakker til de som har bidratt i Plura (ca 7000,- mer enn budsjettert). 
    T-skjorter er tatt med på kostnader Plura
5. renteinntekter bank

***Resultatrapport 2016***

EGENKAPITAL

INNTEKTER

KOSTNADER




