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Styrets årsberetning 2019 

 

 

 

 

Ord fra styreleder 

 

2019 (inkludert tiden fram til GF 2020) har vært et innholdsrikt år med litt andre oppgaver og 

saker til diskusjon enn det styret i de tidligere år har vært vant til å jobbe med. Det dreier seg 

hovedsakelig om arbeidet med redningsgruppa og endringer i Plura som følge av 

kommersialiseringen med Visit Plura (VP).   

 

Det har vært god framdrift i arbeidet med redningsgruppa de siste årene, med ekstra punkt 

om redning i formålsparagrafen (vedtatt på GF 2018), god dialog med Frivilliges 

organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og etablering av redningsgruppe (november 

2019).  

 

Vi har blitt fast inventar på FORF-seminarene og under forrige seminar i september 2019, 

fikk vi holde innlegg om NGDF og grottedykking, noe Robert Staven gjorde med suksess. 

Dette har vært med på å gjøre andre i redningsmiljøet obs på at det er et hull i 

redningskompetansen i Norge og at NGDF ønsker å gjøre noe med dette. Vi håper og tror at 

de nå tenker at:  

• NGDF er opptatt av sikkerhet, og tenker mye likt som oss. 

• Det er behov for en organisert redningstjeneste, slik at personer kan reddes fra 

vannfylte grotter og/eller fra tørrkammer/innside av oversvømte tørrgrotter. 

• Behovet er der på en slik måte at det er mulig å kalle det redning i et par døgn etter en 

uønsket hendelse, om det ikke åpenbart er snakk om et dødsfall. 

Vi fortsetter å jobbe videre med mål om å sende ny søknad for opptak i FORF. Mer om 

arbeidet med redningsgruppa kan dere lese i årsmeldinga fra sikkerhetskomiteen.  

 

Det andre punktet som har tatt mye tid i styret, er endringer som har kommet i Plura som 

følge av kommersialiseringen med VP; hovedsakelig dreier det seg om strengere krav til 

sertifikat samt innføring av avgift for bruk av fasiliteter ved Kulpen. Styret valgte å sette 

temaet på dagsorden på styremøtene, da det henger sammen med punktet om «sikker og 

miljøskapende grottedykking i Norge», ref formålsparagrafen vår.  

 

Annet:  

- Norsk grotteforbund (NGF) valgte også i 2019 å legge sin Norgessamling til vår 

Plurauke. Veldig hyggelig at flere som er interesserte i grotter samles, og det resulterte 
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i en felles redningsøvelse også i år, nå også sammen med 330 Skvadronen og SeaKing 

helikopteret.  

- Norsk grotteredningstjeneste (NGRT) hadde også i 2019 en av våre medlemmer med 

som markør på sin årlige øvelse, nemlig Ingrid Thea Ølberg.  

- Grotteetikkprosjekt som ble nevnt i årsberetningen i fjor har for det meste stått på 

stedet hvil, da arbeid med sakene over har blitt prioritert. Vi håper å ta dette fram 

igjen når det er kapasitet til det.  

 

 

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. 

• 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 

2020. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av 

årsregnskapet. 

 

Rettvisende bilde 

Årsregnskapet 2019 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), 2019 – 

77 stk (59 menn og 18 damer). 

 

Medlemsutvikling: 

Medlemstallet stiger hvert år i forbindelse med Plurauka, og det er forventet å opprettholde 

fjorårets medlemsantall i 2020.  
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Styremøter: 

Det er fra april 2019 til april 2020 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 2019 har fordelingen av arbeidsmengden på forskjellige medlemmer vært 

noe ujevn, men vurderes som tilfredsstillende.  

 

Gruppenes arbeid for 2019-2020 beskrives i vedlagte årsmeldinger: 

• Årsmelding fra Plurauka 2019 

• Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2019 

• Årsmelding fra utforskningskomitéen 2019 

 

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 2019-2020 bestått av: 

Styreleder: Ane Mengshoel 

Nestleder: Jon Ottar Runde 

Sikkerhetsleder: Marcus Langberg Smestad 

Styremedlem: Robert Staven  

Styremedlem: Mikkel Stokke 

Styremedlem: Annika Persson 

Styremedlem: Chloe Marechal 

 

Regnskap: Elen Belseth  

Revisor: Finn-Jarle Mathisen  

 

Styrets sammensetning har vært tilfredsstillende for driften i 2019-2020. 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. 
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Valgkomite 2020: 

 Eirik Kjos 

 Heidemarie Nordahl 

 Alexander Hereng 

Valgkomitéens arbeid blir presentert av valgkomiteen på Generalforsamlingen. 

 

 

Trondheim, 26.04.2020 

 

 

Ane Mengshoel   

Styreleder NGDF   

 

 

Vedlegg: 

• Årsmelding fra Pluraukakomiteen 2019 

• Årsmelding fra utforskningskomitéen 2019 

• Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2019 

• Årsregnskap 2019 

• Revisorberetning 2019 
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Plurakomiteen 2019 
 

Komiteen 2019: Jon Ottar Runde, Bjørn Christensen, Mikkel Stokke 

 

Plurauka 

 

I 2019 ble Plurauka arrangert fra 2/8 til 9/8. 

Visit Plura tok seg av logistikk rundt camping og gassfylling etc., som tidligere. 

NGDF organiserte dykkeledere, kommunikasjon, redningsøvelse, tørrgrotteturer og 

sosialisering rundt leirbålet på kvelden. Vi hadde også bestilt badstue noen kvelder. 

Det var relativt fullt på campingen, mange kommer nå med bobiler og campingvogner, som 

tar mer og mer plass. 

Siden vi ikke lenger organiserer campen, har vi ikke 100% kontroll på antall 

overnattingsdøgn, men vi vet basert på salg av merch, at det var i alle fall 40 voksne, og 

anslagsvis 10-15 barn i løpet av uka.  

Det ble dykket i Pluragrotta, Litjåga, Eiteråga, og det var også tørrgrotteturer til flere lokale 

grotter. 

 

Bryllupsfest 

Lørdag 10/8 hadde eierne av Visit Plura bryllup, vielsen foregikk i luftkammeret i 

Pluragrotta, og festen etterpå var på gården. Mange av NGDFs medlemmer var med på dette, 

både inne i grotta, og etterpå. 

 

Samarbeid med NGF: 

NGF hadde også i år sitt årsmøte under Plurauka, og vi hadde også en felles redningsøvelse 

sammen med NGF og 330-skvadronen, som kom med et Seaking-helikopter. 

 

 

 

 

Status for utforskingskomiteen 2019 
 

Utforskningskomiteen sitt arbeide har i 2019 kommet litt i andre rekke siden fokuset i NGDF 

har vært FORF medlemskap og etablering av redningsgruppe i mye av denne perioden. 

 

Av grotteutforskning som har skjedd i 2019 kan man nevne at det har blitt noen meter mer 

utforsket grotte i Røyrvik, og på Facebook har det vært poster fra dykking i nye grotter så noe 

aktivitet er det. 

 

Komiteen har i 2019 bestått av Ane Mengshoel, Jon Ottar Runde og Robert Staven. 
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Sikkerhetskomiteen 2019 
 

Sikkerhetskomiteen 2019 har vært ledet av Marcus Langberg Smestad. Aktiviteten i 

sikkerhetskomiteen har fortsatt vært konsentrert om opprettelse av en redningsgruppe. NGDF 

har også i 2019 gjennomført redningsøvelse under Plurauka.  

 

Redningsgruppa: 

• Det har blitt jobbet godt mot ATIL og FORF. 

• Vi har fått en avklaring fra ATIL, som gjør at vi nå kan starte opp en redningsgruppe i 

NGDF 

• Mikkel Stokke og Jon Ottar Runde har gått kurs i grotteredning, og etter kurset har de 

jobbet med detaljene rundt oppstart av en redningsgruppe. Jon Ottar har vært 

midlertidig leder og Mikkel er midlertidig nestleder fram til GF2020.  

• Erfarne dykkere har blitt kontaktet, og alle medlemmer har blitt oppfordret til å melde 

seg frivillig, dersom de ser at de kan være villige til å delta i redningsgruppa. 

• Oppstartsmøtet i redningsgruppa skulle bli holdt 1.mai i sammenheng med GF i Oslo, 

og vi hadde et bra program, med flere foredragsholdere. Dessverre fikk vi ikke 

gjennomført det som ønsket, pga COVID-19. 

• I stedet for dette møtet, blir oppstartsmøtet holdt på videokonferanse, med et forenklet 

program med mest fokus på videre drift og utvikling av gruppa. Møtet blir holdt rett 

før GF, så vi planlegger å informere mer med de siste oppdateringene på møtet. 

• Totalt har 26 personer meldt seg som frivillige i gruppen, noe som utgjør en stor andel 

av vår medlemsmasse. Det er svært positivt at så mange vil være med å bidra. 

• Styret og redningsgruppa ser fram til å fortsette arbeidet med redningsgruppa, bl.a. 

med å få på plass rutiner og økt kompetanse på området.  

 

Redningsøvelsen under Plurauka 2019: 

• Redningsøvelsen i 2019 ble kjørt som en landbasert øvelse, der scenarioet var at en 

dykker hadde kommet ut av vannet med problemer. 

• Øvelsen ble gjennomført sammen med redningstjenesten i Grotteforbundet (NGRT), 

og vi var strålende fornøyde med besøk fra 330-skvadronen, som kom med et Sea 

King helikopter. 

• Det ble brukt mye tid til å informere 330-skvadronen om hva vi driver med og 

potensielle samarbeid mellom gruppene, noe som var svært nyttig for alle som var 

med. 

• Omtrent 60 personer var med på øvelsen. NGDF skriver rapport fra alle øvelsene som 

avholdes. 


