NORSK GROTTEDYKKERFORBUND
Ordinær generalforsamling 21.04.2018

Organisasjons nr.: 990310084
e-post til styret: ngdf@ngdf.no

Styrets årsberetning 2017
Virksomhetens art og hvor den drives, foreningens § 1 Formål:
Norsk Grottedykkerforbund skal jobbe for
• sikker og miljøskapende grottedykking 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
2018. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av
årsregnskapet.
Rettvisende bilde
Årsregnskapet 2017 med noter anses å gi utfyllende informasjon om virksomheten gjennom
året, og om forbundets stilling ved årets utgang. Forbundets likviditet er tilfredsstillende.
Medlemstall:
2010 - 81 stk
2011 - 45 stk
2012 - 45 stk
2013 - 39 stk
2014 - 46 stk
2015 - 61 stk
2016 - 56 stk
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2017 – 72 stk (53 menn og 19 damer)
Medlemsutvikling:
Medlemstallet stiger hvert år i forbindelse med Plurauka, og det er forventet å opprettholde
omtrent samme medlemsantall i 2018.
Styremøter:
Det er fra mai 2017 til april 2018 avholdt 9 styremøter, og det er behandlet 51 styresaker i
samme periode. Et av styremøtene ble holdt under en fysisk styresamling i oktober i Långban,
Sverige. 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, og i 2017 ble en styremedlemspost omgjort til sikkerhetsleder. I 2017 har
fordelingen av arbeidsmengden på forskjellige medlemmer vært noe ujevn, men vurderes som
tilfredsstillende.
Gruppenes arbeid for 2017- 2018 beskrives i vedlagte årsmeldinger:
 Årsmelding fra Plurauka 2017
 Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2017
 Årsmelding fra utforskningskomitéen 2017
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.
Styret har i 2017-18 bestått av:
Styreleder: Ane Mengshoel
Nestleder: Jon Ottar Runde
Sikkerhetsleder: Ingrid Ølberg
Styremedlem: Robert Staven
Styremedlem: Marcus Langberg Smestad
Styremedlem: Mikkel Stokke
Styremedlem: Espen Bjelvin
Regnskap: Elen Belseth
Revisor: Finn-Jarle Mathisen
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Styrets sammensetning har vært tilfredsstillende for driften i 2017- 18. For å sikre at styret i
den videre driften får god sammensetning har styret gitt valgkomitéen følgende føring:
Det bør rekrutteres fra alle miljøene, ha en geografisk og kjønnsmessig fordeling.
Valgkomite 2017:
 Gjermund Semmen Tandberg
 Ola Mortensen
 Jørgen Birkhaug
Valgkomitéens arbeid blir presentert av valgkomiteen på Generalforsamlingen.

Trondheim, 11.04.2018

Ane Mengshoel
Styreleder NGDF

Vedlegg:
 Årsmelding fra Pluraukakomiteen 2017
 Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2017
 Årsmelding fra utforskningskomitéen 2017
 Årsregnskap 2017
 Revisorberetning 2017
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Plurauka 2017
For grottedykkere i Norge er uke 32 (tidligere uke 33) årets høydepunkt! Dette er uken som
settes av til å tilbringe en uke uten mobildekning, masse mygg, lav hygienestandard, dykking
i kaldt vann, men med artige likesinnede som dykker grotter, nærmere bestemt i Plura. Selv
om man samles for å dykke grotter er det sosiale minst like viktig som selve dykkingen. Om
du ønsker å gå til sengs tidlig, kan du risikere å høre stemningen fra bålet med mye latter ut i
de sene nattetimer.
Hvert år arrangeres det også Pluracafé i regi av gårdeierne, hvor det serveres lapskaus, vafler
og brus. Med et nyetablert dykkersenter en kort kjøretur unna parkeringsplassen til Plura blir
det betydelig færre timer i fyllekø for de som fortsatt dykker såkalt open circuit. Å dra innom
garasjen til Visit Plura på vei til campen og bare sette fra seg flaskene med en liten tag som
gir en indikator på hva slags gass man ønsker. Morgenen etter kjører man bare innom og
henter flasker fulle av deilig, frisk Plurdalsnitrox, og det oppsummerer kort og godt de nye
fasilitetene som forenkler hverdagen under Plurauka.
Selv om grottedykking er i fokus når man er på grottedykkertreff i Plurdalen, er det jo også et
landskap med masse hull i bakken i området som ikke er vannfylt. Campsjefen inviterte
derfor til tørrgrottetur, der deltakerne mente at ordet tørr burde fjernes i markedsføringen.
Etter 2 timer med krabbing, vassing og klatring i et underjordisk badeland kom det en haug
grottedykkere ut av et lite hull i bakken med en enda større interesse for grotter generelt enn
tidligere.
Når det samles så mange grottedykkere på et sted, er det fort noen som har interessante
prosjekter å dele. Rundt bålet i år var det Chloé Maréchal som fortalte om sin deltakelse og
om prosjektet i Veggfjellan Expedition. Med båtkjøring og gange i mange høydemeter for å
komme opp til inngangen av grotten gir innblikk i at utforskning ikke er veldig glamorøst.
Selv om grottedykking foregår på en sikker måte, er det en liten sannsynlighet for at noe
uforutsett skulle oppstå. Med fokus på sikkerhet holdes det en workshop i samarbeid med Jani
Santala (Visit Plura) der et scenario blir presentert og diskutert i små grupper i starten av
uken. Scenarioet i år var at en dykker fikk symptomer på trykkfallsyke etter å ha kommet opp
i luftkammeret etter et dypdykk på den dype delen i Plura.
Antall dykkere: 43
Antall ikke-dykkere: 5
Antall barn: 11
Totalt overnattingsdøgn: 253

Plurakomiteen
ved Mikkel Stokke
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Sikkerhetskomiteen 2017
Etter fjorårets avslag om medlemskap i FORF, ble det tatt opp på Generalforsamlingen 2017 om det
skulle jobbes videre med eventuelt medlemskap. En av utfordringene NGDF står med er at det pr nå
ikke er tillatt å drive med redningsdykking i grotte. Hverken for frivillige, eller profesjonelle. Det er
derfor vanskelig å «drive aktiv redningstjeneste», som er et av flere punkter FORF har brukt som
begrunnelse for avslag på vår søknad. I den sammenheng har FORF også ønsket at NGDF endrer
vedtektene for å også inkludere redningstjeneste i større grad.
Sikkerhetskomiteen og styret har i den sammenheng forsøkt å lage et forslag til endring av vedtektene
som både inkluderer prinsippet om at NGDF skal være en del av den frivillige redningstjenesten, samt
være åpent nok til å ikke låse NGDF til spesifikke former for redningstjeneste.
Sikkerhetskomiteen har også i 2017 gjennomført redningsøvelse under Plurauka. Årets øvelse var en
diskusjonsøvelse, med tre forskjellige caser tatt fra både åpen og over-head dykking. Vi opplevde godt
oppmøte, entusiastisk innsats på tross av en topping av ukas evigvarende regnvær, samt meget gode
refleksjoner og punkter for ettertanke. Vi takker for oppmøte, og håper å sees igjen i 2018.

Sikkerhetsleder
Ingrid Thea Ølberg

Utforskingskomiteen 2017
Utforskingskomiteen i NGDF har i 2017 jobbet litt videre med å hente inn og kvalitetsikre
måledata for linekart over Plura.
Arbeidet med webløsning for å presentere grotteinfo på nett går fortsatt tregt. En wiki-basert
løsning har blitt prøvd ut litt, og det er mulig dette er en løsning som kan fungere.
Av nye grotter kan man nevne at det har blitt dykket i Ville Hesten i Beiarn.
Komiteen har i 2017 bestått av Robert Staven, og Jon Ottar Runde har bidratt på
webløsningen.

Utforskningskomiteen
ved Robert Staven
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