NORSK GROTTEDYKKERFORBUND
Ordinær generalforsamling 27.04.2019

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

Styrets årsberetning 2018
Ord fra styreleder
2018 har vært et meget spennende år for NGDF med tanke på samarbeid på tvers med andre
organisasjoner og arbeid mot det å kunne drive med redning i vannfylte grotter. På fjorårets
generalforsamling ble det lagt til et ekstra punkt i formålsparagrafen, nemlig at NGDF skal
jobbe for tilgjengeliggjøring av redningskompetanse for redning i vannfylte grotter.
Deltakelse på seminaret til Frivilliges organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) høsten
2018 og konstruktive samtaler med ledelsen i FORF fikk det påbegynte initiativet fra tidligere
år til å sette fart. Diskusjoner rundt lovligheten rundt å drive med grottedykkeredning førte til
konstruktive møter med både Arbeidstilsynet (Atil) og Justisdepartementet (JD). Vi føler vi
har god dialog med flere parter og dette er motiverende for det videre arbeidet. Mer om dette i
årsmeldinga fra sikkerhetskomiteen.
Vi har også fått veldig god kontakt med Norsk Grotteforbund (NGF), og de la sin
Norgessamling til vår Plurauke, med felles øvelse. Styreleder deltok også som markør under
NGFs årlige redningsøvelse i Beiarn og fikk innblikk i deres redningsarbeid.
Et lite grotteetikkprosjekt med Visit Plura (ved Ina Therese Trælnes), Norsk Grotteforbund
(ved Elen Belseth) og grotteprofessor Stein-Erik Lauritzen og NGDF ble initiert av styreleder
i NGDF i november 2018. Målet med prosjektet er å øke bevisstgjøringen rundt grotteetikk,
og målet er å spre litt informasjon om dette i sosiale medier i løpet av 2019.

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

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.
tilgjengeliggjøring av redningskompetanse for redning i vannfylte grotter.

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
2019. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av
årsregnskapet.
Rettvisende bilde
Årsregnskapet 2018 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, 2017 – 72 stk (53 menn og 19 damer), 2018 – 74 stk (46 menn og 18 damer)
Medlemsutvikling:
Medlemstallet stiger hvert år i forbindelse med Plurauka, og det er forventet å opprettholde
fjorårets medlemsantall i 2018.
Styremøter:
Det er fra mai 2018 til april 2019 avholdt 8 styremøter og det er behandlet 62 styresaker i
samme periode. Styremedlemmene har i inneværende periode hatt et godt deltagelsesnivå på
møter og 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. I 2018 har fordelingen av arbeidsmengden på forskjellige medlemmer vært
noe ujevn, men vurderes som tilfredsstillende.
Gruppenes arbeid for 2018- 2019 beskrives i vedlagte årsmeldinger:
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•
•
•

Årsmelding fra Plurauka 2018
Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2018
Årsmelding fra utforskningskomitéen 2018

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 2018-19 bestått av:
Styreleder: Ane Mengshoel
Nestleder: Jon Ottar Runde
Sikkerhetsleder: Marcus Langberg Smestad
Styremedlem: Robert Staven
Styremedlem: Mikkel Stokke
Styremedlem: Espen Bjelvin
Styremedlem: Annika Persson
Regnskap: Elen Belseth
Revisor: Finn-Jarle Mathisen
Styrets sammensetning har vært tilfredsstillende for driften i 2018- 19. 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 2018:
Ola Mortensen
Heidemarie Nordahl
Lise Pedersen
Valgkomitéens arbeid blir presentert av valgkomiteen på Generalforsamlingen.

Trondheim, 18.04.2019

Ane Mengshoel
Styreleder NGDF

Vedlegg:
• Årsmelding fra Pluraukakomiteen 2018
• Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2018
• Årsmelding fra utforskningskomitéen 2018
• Årsregnskap 2018
• Revisorberetning 2018
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Plurakomiteen 2018
Komiteen 2018: Jon Ottar Runde, Bjørn Christensen, Mikkel Stokke
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.
Samlingen rundt bålet som byr på sene kvelder med hygge, gode historier og gamle venner.
I år var sikten under Plurauka eksepsjonell, nesten vintersikt med opp mot 30-35 meter som
gjør det enda flottere å svømme innover i de store, dekorerte grottegangene. Selv med en
vanntemperatur på 5 grader, ble det gjennomført dykk opp mot 150 minutter med god hjelp
fra elektrisk varme på innsiden av drakten.
Området rundt Saltfjellet har belte av kalkstein som resulterer i et område med veldig mange
naturlige grotter. For mange er det verdt et besøk til Litjåga i løpet av Plurauka, som kun
ligger 45 minutters kjøretur fra campen i Plurdalen. Litjåga er en mindre grotte enn Plura,
med litt trangere restriksjoner og byr på fine formasjoner i fjellet.
Førsteinntrykket når man ruller bilen inn på campingplassen blir fort at man har kommet til
feil sted. Campen ser mer ut som et norgesmesterskap i camping, enn en leir for
grottedykkere. Camputstyr oppgraderes år etter år og det er ikke unaturlig å ha et telt til kun
utstyr, en godt utstyrt lavvo til å sove i og masse campinggadgets som gjør hverdagen i fjellet
til en lek. Et annet alternativ til telt/lavvo/campingvogn er Visit Plura. De har rigget til
brakker med rom som de leier ut, som mange har benyttet seg av. Fasilitetene til Visit Plura
fikk seg en real investering i fjor, med continous nitrox og flaskebank, tørkerom og booster til
oksygen for rebreatherdykking. Dette gjør naturlig nok gassfylling til en lek i Plura,
sammenlignet med tidligere år med deltrykksfylling og kompressortelt som måtte rigges på
forhånd.
Campgeneral i mange år giftet seg tidligere i sommer, og fikk en symbolsk gave fra NGDF
for mange år med fantastisk arbeid. En gave til de som vant «norgesmesterskapet i camping»
i Plurdalen blir vanskelig, men de fikk et vaffeljern som kan brukes på bål.
Selv om dykking er i fokus, så er det mange som har med hele familien. Det inkluderer ofte
en del barn. De 9 barna som var til stede i år har utfoldet seg med spikking, tørrgrotting, bli
kjørt rundt med 6-hjulingen på gården, grilling av marshmallows og andre morsomme
aktiviteter som aktiviserer barna. Etter en kort intervjurunde med barna kom dette frem:
Haakon (7 år): Kjempegøy å klatre, spikke og ta badstu!
Sofie (5 år): Godteri (marshmallows) hver dag er bra! Grotter er spennende, jeg vil lenger
inn!
Plurauka er ikke bare for norske grottedykkere. I år har det vært deltakere fra Finland,
Sverige, Danmark, England, Tsjekkia, Nederland, Østerrike, Russland og Frankrike. Siden
det er så internasjonalt er det ikke sjeldent at vi har besøk av mer profilerte dykkere. I år var
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Phil Short sammen med Sami Paakkarinen på ferie i Nordland med mye grotting og noe
dykking. Vi benyttet muligheten til å høre om Phil kunne fortelle noen historier og med fokus
på sikkerhet, fortalte han om tre ulike redningsaksjoner han har vært med på. Det ble også
avholdt en redningsøvelse, som NGF (Norsk Grotteforbund) arrangerte for oss. En forulykket
i en grotte kan by på diverse utfordringer, spesielt om vedkommende ikke kan ta seg ut på
egenhånd. Her viste de hvordan en forulykket blir pakket inn i en spesiell båre som tåler det
harde miljøet i en grotte, med skarpe kanter og mye gjørme.
For å oppsummere har det vært en fantastisk uke med mye dykking i god sikt, sene kvelder
rundt bålet, nakenhet i badstuen, grotting og mange hyggelige mennesker.

Plurakomiteen ved Mikkel Stokke

Samarbeid med NGF - Grotteglede - både med og uten vann
Vi skriver som regel om livet under vann, og i vårt tilfelle vannfylte grotter. Det finnes dog
også mange nydelige grotter som man kan besøke uten dykkerutstyr, og det er her Norsk
Grotteforbund (NGF) kommer inn.
Det begynte med noen få samtaler med daværende leder i NGF, Are Mellem, for et drøyt år
siden. - Kunne kanskje noen fra NGF fortelle oss litt om sikkerhet i grotter under Plurauka
2017? Det ble litt kort varsel, men kontakten ble opprettholdt og resultatet ble at NGF la sin
Norgessamling til vår Plurauke i år!
Fredag 3. august avholdt NGF sitt Årsmøte i Plura med 17 stemmedyktige medlemmer
(inkludert undertegnede) hvor blant annet vår egen kasserer, Elen Belseth, ble valgt inn i
styret. Videre hadde vi en felles redningsøvelse lørdagen med fokus på grotteredning i de
luftfylte delene i en grotte. Denne ble ledet av nyvalgt leder i NGF, Marek Vokac og
redningsansvarlig i NGF, Harry Vegard Nilsen. Begge representerer Norsk
grotteredningstjeneste (NGRT) som er en del av NGF. Det var utrolig bra oppmøte, vi telte
omtrent 60 stykker, inkludert 9 barn. Det var også meningen at 330 Skvadronen med SeaKing
skulle komme, men de måtte melde avbud grunnet skarpt oppdrag. Det ble en nyttig ¯velse
for alle involverte, og det er ingen tvil om at vi har nytte av hverandres kompetanses.
Det ble noen utrolig hyggelige dager med NGF, og det ble muligens flere tørrgrotteturer enn
vi vanligvis har. Vi håper NGF legger flere av sine Norgessamlinger til vår Plurauke og ser
fram til godt samarbeid framover.

StyrelederAne Mengshoel
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Sikkerhetskomiteen 2018
Aktiviteten i sikkerhetskomiteen har, etter vedtaket på generalforsamlingen i 2018 om
fremdeles å jobbe mot medlemskap i Frivilliges organisasjoners redningsfaglige forum
(FORF), hovedsakelig vært rettet inn mot dette.
Etter at Norsk grottedykkerforbund (NGDF) på forrige generalforsamling vedtok et tillegg i
vedtektene, hvor det åpnes for at et av formålene med foreningen er redningsarbeid, ble det
tatt initiativ til et møte med styret i FORF, slik at vi kunne få presentert oss og lagt frem vårt
dilemma knyttet til usikkerheten rundt lovligheten av redningsarbeid i vannfylte grotter.
Møtet var positivt, men det ble klart at det ikke var formålstjenlig å søke om medlemskap i
FORF på nytt, før enkelte momenter er oppklart. Vi har imidlertid støtte fra FORF i det
videre arbeidet, og ble også invitert til å delta på FORF-konferansen der Marcus L. Smestad
og Ane Mengshoel stilte.
Videre har vi hatt møte med Arbeidstilsynet (Atil), sammen med Hovedredningssentralen
(HRS) og FORF. I etterkant har vi også hatt møte med Justisdepartementet (JD) og FORF. JD
var positive til vårt ønske om å bidra med redning.
Det er startet prosess for å få en offisiell uttalelse fra Atil. NGDF vil sende et brev til Atil,
hvor vi kan henvise til at JD ikke ser noen grunn til at vi ikke kan bidra med redning. FORF
og HRS vil bidra med vedlegg til brevet.
Sikkerhetskomiteen har også i 2018 gjennomført redningsøvelse under Plurauka. Årets øvelse
ble gjennomført i samarbeid med Norsk grotteforbund (NGF), og var rettet mot frakt av
skadet person gjennom tørre grotter. Det var planlagt at vi skulle få besøk av
redningshelikopter, men et skarpt oppdag medførte at dette dessverre ikke lot seg
gjennomføre. I tillegg holdt medlemmer av NGF en kort innføring i klatring på enkelttau
(SRT). Vi opplevde, som tidligere, god oppslutning om redningsøvelsen og entusiastisk
innsats.
Vi opplever samarbeidet med NGF som positivt. I oktober stilte også Ane Mengshoel opp
som markør i Beiarn under NGFs årlige redningsøvelse. Sikkerhetskomiteen er av den
oppfatning at et tett samarbeid med NGF kan være fruktbart på lang sikt, med tanke på
NGDFs redningskompetanse.

Sikkerhetskomiteen ved Marcus L. Smestad
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Utforskingskomiteen 2018
Utforskningskomiteen i NGDF har også i 2018 jobbet litt med å hente inn og kvalitetsikre
måledata for linekart over Plura.
Det ser ut til at vi går for en wiki-basert løsning for å presentere grotteinfo på web.
Av grotteutforskning som har skjedd i 2018 kan man nevne at Knipa i Røyrvik ble koblet
sammen med Rashålet og nå har 754m oppmålt line.
Komiteen har i 2018 bestått av Ane Mengshoel, Jon Ottar Runde og Robert Staven.

Sikkerhetskomiteen ved Robert Staven
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***Resultatrapport 2018***
EGENKAPITAL
Bank 5082.05.80173
Kasse
Utestående fordringer
Lagerbeholdning merch
Sum eiendeler

Noter:
106 990
0
-1 200
0
105 790

INNTEKTER
Årsmøte 2018
Medlemskont
Plura (Paella)
Salg merch
Diverse
Renterinntekter bank
tilbakeført gebyr
Sum inntekter

362
22 200
2 380
29 140
225
53
0
54 360

KOSTNADER
Årsmøte 2018
Plura (Paella)
Merch
Diverse
Styresamling
Gebyr vipps + bank
Sum utgifter

0
2 404
32 751
8 462
0
1 726
45 342

Årsresultat 2018

9 018

Noter:
1. bryllupsgave, Domeneshop, tilsudd foredrag (5000,-),
flybill Ane ifm FORF (2187,-)
2. porto (inn)
3. salg pølser/brus - hvor er kvittering for kjøpet?
4. 74 medlemmer
5. noe av diffen er feilprising t-skjorter (kr. 2.201,- av kr. 3.401)
6. liten diff (kr. 24,-) ifm fellesmat Plura (Paella)
7. lavere i 2018 pga overnatting Plura direkte til Visit Plura

PS: ingen søknad på søkbare midler fra medlemmer
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