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Styrets årsberetning 2020 

 

 

 

 

Ord fra styreleder 

 

Året 2020 har vært anderledesåret for veldig mange, også for NGDF. Heldigvis har vi klart å 

skape engasjement selv om vi ikke har kunnet møtes noe særlig fysisk. NGDF har i 2020 

nesten «all time high» med 95 medlemmer (vi har kun statistikk fra tilbake til 2010, og 

visstnok var det omtrent 100 medlemmer da NGDF ble startet opp i 2006, men vi er uansett 

veldig fornøyde med medlemstallet)!! 

 

I år har hovedfokuset vårt ligget på arbeidet med redningsgruppa samt det å skape aktivitet 

for medlemmene ved hjelp av webinarer. Det ble arrangert webinar i både oktober (2020) og 

mars (2021) med foredrag om forskjellige grotter og ulike grotteutforskninger. Sistnevnte var 

kombinert med et medlemsmøte der vi informerte medlemmene om hva styret jobbet med. Å 

gi mer og bedre informasjon ut til medlemmene om hva styret jobber med var et direkte 

resultat etter innspill vi fikk fra spørreundersøkelsen vi hadde i desember 2020. Vi har fått 

veldig gode tilbakemeldinger på webinarene, og det virker som at medlemmene også setter 

pris på den uformelle sosiale biten i etterkant der man kan prate med de andre så lenge man 

vil.  

 

Som nevnt hadde vi en spørreundersøkelse i desember. Det var bra oppslutning med hele 31 

respondenter. Det var positivt å se svar fra både medlemmer (21 stk) og ikke-medlemmer (10 

stk). Undersøkelsen ga oss en fin mulighet til å få tilbakemeldinger på hva vi bør fokusere på 

i styrearbeidet. Både arbeid med redningsgruppa, grottedykkertreff, workshops og webinarer 

kom ut som viktige elementer.  

 

Vi måtte dessverre avlyse Plurauka 2020 grunnet COVID. Styret har både før og etter brukt 

en del tid på diskutere dykking i Plura. Visit Plura og kommersialiseringen rundt Plura har 

både brakt med seg utfordringer men også lagt til rette for at flere av våre medlemmer kan 

enkelt reise opp for fantastisk grottedykking. Det er mye spennende som skjer der, og vi 

håper det er mulig å finne en god balanse mellom det kommersielle og det ikke-kommersielle 

miljøet.  

 

Når det gjelder arbeidet med redningsgruppa så har det gitt resultater. Det er blitt arrangert 

både relevante webinarer og workshops, og det er blitt mer kjent blant andre aktører at vi 

finnes. Vi har blitt kontaktet fra ulike hold, eksempelvis fra Trøndelag politidistrikt som ville 
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ha med grotter inn i sitt redningsplanverk. Veldig positivt! Dette kommer godt med i det 

videre arbeidet med medlemsskap i FORF. 

 

Til tross for COVID, så fikk vi til en vellykket styretur til Røyrvik i høst da både smittetallet 

og vannivået var lavt, noe som ga flere grottedykk, bål og hyggelig samvær!  

 

2021 bærer fortsatt med seg en del usikkerhet, men vi tror at vi i det minste kan ha noen 

lokale samlinger, men håper selvsagt på at vi skal kunne samles igjen på et felles nasjonalt 

treff.  

 

Etter 8 år i styret, hvorav de fire siste som leder, er det vemodig å gå ut av styret. Jeg gir dog 

stafettpinnen videre til et engasjert og kunnskapsrikt styre! Jeg er sikker på at både 

eksisterende og nye styremedlemmer vil videreføre det gode arbeidet som er gjort til nå, og 

jeg ser fram til å se NGDF utvikle seg videre. Min reise med NGDF er langt fra over, og jeg 

kommer til å engasjere meg videre, både innenfor redning, utforskning og annet! 

 

 

 

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 

2021. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av 

årsregnskapet. 

 

Rettvisende bilde 

Årsregnskapet 2020 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, 2017 – 72 stk (53 menn og 19 damer), 2018 – 74 stk (46 menn og 18 damer), 2019 – 

77 stk (59 menn og 18 damer), 2020 – 95 stk (75 menn og 20 damer) 

 

Medlemsutvikling: 

Medlemstallet har hatt en fin økende trend. Tidligere har vi sett et økt medlemstall ifbm 

Plurauka, men i år har vi sett at vi har nådd fram til flere medlemmer med mer virtuell 

aktivitet og vi har også fåttt en mer aktiv medlemsmasse grunnet arbeid med 

redningsarbeidet.  

 

Styremøter: 

Det er fra mai 2020 til april 2021 blitt avholdt 10 styremøter og det er behandlet 68 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 (ble kansellert i 2020) 

• Sikkerhet og redning 

• Utforskning 

 

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

minst en person. I 2020 har fordelingen av arbeidsmengden på forskjellige medlemmer vært 

noe ujevn, men vurderes som tilfredsstillende.  

 

Gruppenes arbeid for 2020-2021 beskrives i vedlagte årsmeldinger: 

• Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2020 

• Årsmelding fra utforskningskomitéen 2020 

• (Siden Plurauka 2020 ble kansellert, er det heller ingen årsmelding) 

 

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: Mikkel Stokke 

Sikkerhetsleder: Jon Ottar Runde 

Styremedlem: Robert Staven  

Styremedlem: Annika Persson 

Styremedlem: Nina Elise Frogg 

Styremedlem: Morten Sætrang Håkonsen 
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Regnskap: Johannes Østensjø  

Revisor: Finn-Jarle Mathisen  

 

Styrets sammensetning har vært tilfredsstillende for driften i 2020-2021. 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 2020: 

 Eirik Kjos 

 Alexander Hereng 

Robert Vikene 

Valgkomitéens arbeid blir presentert av valgkomiteen på Generalforsamlingen. 

 

 

Trondheim/Perth, 13.04.2021 

 

 

Ane Mengshoel   

Avtroppende styreleder NGDF   

 

 

Vedlegg: 

• Årsmelding fra utforskningskomitéen 2020 

• Årsmelding fra sikkerhetskomitéen 2020 

• Årsregnskap 2020 

• Revisorberetning 2020 
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Utforskningskomiteen 2020 
 

Komiteen har i 2020 bestått av Ane Mengshoel, Jon Ottar Runde og Robert Staven. 

 

Utforskingskomiteen har i 2020 kommet videre med en wiki basert løsning for presentasjon 

av grotteinfo. Men i forbindelse med arbeide i redningsgruppa har det dukket opp en del nye 

behov til løsningen. Vi tror vi har kommet frem til en løsning for dette, men det gjenstår noen 

tekniske detaljer, layout arbeid og testing før vi konkluderer og tar den i bruk. 

 

Av grotteutforskning i 2020 har Nedre Laksfor kilde blitt dykket, sist besøkt på '70 tallet, da 

kom man 8 meter inn, nå utforsket til 211 meters lengde. Det har også vært videre utforskning 

i Sagelva, nå er det kartlagt totalt 932 meter grottegang. 

 

Det er blitt lagt ny line i ytre del av Plura. NGDF har ikke fått måledata på den nye lina, så 

linekartet vårt over Plura stemmer ikke 100% lengre. 

 

Sikkerhetskomiteen 2020 
 

Sikkerhetskomiteen 2020 har vært ledet av Jon Ottar Runde, sammen med Mikkel Stokke. 

 

Aktiviteten i sikkerhetskomiteen har vært konsentrert rundt opprettelse av en redningsgruppe.  

Redningsgruppa: 

• I 2020 ble redningsgruppa offisielt startet opp. 

• Vi har totalt 39 stykker som har meldt seg inn 

• Vi har samlet inn informasjon om alle deltakerne, for å starte på "CV"-en til alle 

sammen 

• Medlemmene i gruppa har skrevet under på en taushetserklæring 

• Vi har blitt kontaktet av FORF/NGF i forbindelse med potensiell redning, og 

oppdatering av kontaktregister 

• Vi har blitt kontaktet av Kripos, ang. søk etter savnet person i gruve i Arendal - det ble 

ikke noe mer av det, men vi er glade over at de vet om oss! 

• Vi har tatt kontakt med British Cave Rescue, som er positive til å assistere oss i hjelp 

med oppstart etc - potensielt kan det bli fysiske møter når det blir lov 

• Vi har avholdt flere møter i løpet av året 

• Vi har hatt foredrag med Ronny Arnesen, om redningsdykking i brannvesenet 

• Stina (anestesilege, grotter og grottedykker fra Sverige) har holdt foredrag om både 

redning i grotter i Sverige, og ved en senere anledning, om hypotermi. 

• Vi har hatt foredrag om ulykken i Tuna-Hästberg, samt om en gruppe i Sverige, som 

jobber med mye av det samme som oss, dog med et litt bredere mandat, ikke bare 

grottedykking, men også annen "krevende" dykking  

• Vi har laget en arbeidsgruppe i redningsgruppen, som består av 5 personer 

• Arbeidsgruppen har avholdt en online "papir-øvelse», som hjalp oss å avdekke behov 

som må dekkes av prosedyreverket 

• Arbeid med revidering av prosedyreverket er påbegynt 

• Kontakt er opprettet med IUCRR, de er positive til at vi potensielt kan bli med i 

organisasjonen - dette jobbes det videre med. 



Noter:

Bank 5082.05.80173 129 483
Kasse 0
Utestående fordringer 0 1
Lagerbeholdning merch 10 055 2
Sum eiendeler 139 538

Medlemskontingenter 31 486
Salg merch 2 007
Ronny A. foredrag støtte 2 550 3
Renteinntekter bank 28
Sum inntekter 36 071

Årsmøte 2019 544
Diverse 1 872 4
Styresamling 2 700
Bankgebyrer/kostnader 167
Vipps gebyrer 363
Sum utgifter 5 646

Årsresultat 2020 30 425

Noter:

3. Støtte innbetalt fra deltakere på Ronny Arnesens foredrag.
4. Noen utgifter til generalforsamling, porto, Zoom.

2. Salgbar merch verdiført til kostpris. Merk at dette kan være 
vanskelig å få omsatt så lenge vi ikke har arrangementer.

1. Dropper periodisering av kontingent i 2020. 22 medlemmer 
har betalt for 2021 i 2020. 1500kr fra 2019 inntektsført i 2020. 

***Resultatrapport 2020***

EGENKAPITAL

INNTEKTER

KOSTNADER
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