
1 

 

 
 

 

 
Konkurransemanual for 

Undervannsfoto, -jakt og – rugby 
 

 

 
 
 
 
 



2 

 

 

 

Innholdsfortegnelse 

INNLEDNING ....................................................................................................................................... 4 

HVORFOR HAR VI EN KONKURRANSEMANUAL ........................................................................................ 4 
FORKORTELSER OG BEGREPER ............................................................................................................. 4 
ORGANISASJONSKART NDF .................................................................................................................. 5 
ARRANGEMENT ...................................................................................................................................... 6 
KONTAKT MED MEDIA ........................................................................................................................... 6 

GENERELLE BESTEMMELSER ...................................................................................................... 6 

ANVENDELSE AV KONKURRANSEMANUALEN ....................................................................................... 6 

DELTAKELSE I KONKURRANSER ................................................................................................ 6 

GENERELT................................................................................................................................................ 6 
UTØVERS ANSVAR .................................................................................................................................. 7 
GYLDIG MEDLEMSKAP I KLUBB ............................................................................................................... 7 
STARTLISENS ........................................................................................................................................... 7 
KLUBBENS ANSVAR ................................................................................................................................ 7 
UTSENDING AV STARTLISENS .................................................................................................................. 7 
PÅMELDING AV UTØVERE TIL KONKURRANSE ........................................................................................ 7 
POLITIATTEST .......................................................................................................................................... 7 
UTVALGETS ANSVAR .............................................................................................................................. 8 
KONKURRANSER...................................................................................................................................... 8 
MEDALJER OG GRAVERING ...................................................................................................................... 8 
LANDSLAGSSAMLINGER .......................................................................................................................... 8 
KVALIFISERINGSKRITERIER ..................................................................................................................... 8 
OM STARTLISENS ................................................................................................................................... 8 
HOVEDREGEL OM STARTLISENS ........................................................................................................... 8 

PREMIERING..................................................................................................................................... 11 

MEDALJER ............................................................................................................................................. 11 
KONGEPOKAL ........................................................................................................................................ 11 

ANTIDOPING ..................................................................................................................................... 12 

MER OM DOPING  ................................................................................................................................... 12 

POLITIATTEST ................................................................................................................................. 12 



3 

 

NÆRMERE OM POLITIATTEST................................................................................................................. 12 

HMS/IK ................................................................................................................................................ 12 

STØTTEORDNINGER OG JUNIORSATSNING .......................................................................... 12 

NÆRMERE OM REISEREGNING ............................................................................................................... 13 
SPONSOR ................................................................................................................................................ 13 
REVIDERING AV KONKURRANSEMANUALEN ......................................................................................... 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



4 

 

Innledning 

Hvorfor har vi en konkurransemanual 

Konkurransemanualen skal være et hjelpemiddel for utvalg, klubb, utøver og arrangør i 

forbindelse med arrangering av NDF-konkurranser, treff og treningssamlinger. 

Konkurransemanualen skal bidra til at det blir lettere å arrangere og delta på konkurranser i 

regi av Norges Dykkeforbund. Når du har lest konkurransemanualen, skal du ha fått svar på 

relevante spørsmål rundt konkurransen.  

 
Målet er at konkurransemanualen skal  

- være til hjelp og støtte for alle som driver med idrett i regi av NDF 

- lette administrasjonen ved å ha like regler der det er mulig 

- føre til mindre saksbehandling av enkeltsaker 

- uniformere konkurranseidrettene slik at normer og regler er ensartet for alle 

- profesjonaliseres slik at vi kan forsvare kvaliteten ved våre konkurranser 

- virke avklarende og avlastende for forbundsstyret, administrasjon, utvalg, klubb, arrangør 

og utøver 

 

Forkortelser og begreper 

 

Felles forkortelser og begreper for hele konkurransemanualen 

 

Norges Dykkeforbund   NDF 

Forbundsstyret   FS 

Utvalgsledere og Forbundsstyret ULFS 

Norges Idrettsforbund  NIF 

Norgesmesterskap    NM 

Verdensmesterskap    VM 

Undervannsrugby                              UVR 

Undervannsfoto                                 UFF 

Undervannsjakt                                 UVJ 

 

Stevnearrangør 

Konkurransens tekniske arrangør 

 

Utøver 

En person som deltar i en konkurranse/arrangement/samling approbert av Norges 

Dykkeforbund. Dette gjelder individuelt eller på lag.  

 

FUD 

FUD betyr en som har tatt grunnleggende apparatdykkerutdannelse i Norge etter 1.3.1995, 

som for eksempel CMAS, PADI og NAUI.  

 

Open Nordic Cup 

Open Nordic Cup arrangeres av de nordiske landene på tur, det er tillatt å invitere land utenfor 

Norden til å delta i denne konkurransen. Konkurransen skal starte på en fredag og avsluttes 

påfølgende søndag. Det deles ut nasjonale medaljer til de tre beste i hver klasse. 

Konkurransen krever ikke CMAS sportslisens.  
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Nordic Championship 

Nordic Championship er kun åpen for utøvere fra Norden, og alle nasjoner må være 

representert i konkurransen. Det deles ut nordiske medaljer til de tre beste i hver klasse. 

Denne konkurransen krever ikke CMAS sportslisens.  

  

CMAS Games 

CMAS games er et verdensmesterskap, der de best kvalifiserte nasjoner konkurrerer om å bli 

verdensmester. Det er en forutsetning for å delta at man er sertifisert i CMAS, og 

konkurransen krever CMAS sportslisens. Se de ulikene grenene for hvem som er kvalifisert 

for CMAS Games.  

 

Champions Cup 

Dette er en klubbturnering for de beste undervannsrugbylagene i Europa. Vinneren av 

Norgesserien i undervannsrugby er kvalifisert for denne turneringen som representant for 

Norge. Hele turneringen spilles over en helg. Dette er ikke et CMAS – arrangement. 

  

Nordisk samarbeid i vanskelige situasjoner 

De nordiske presidentene har blitt enige om å bistå ved behov i internasjonale konkurranser. 

Dette betyr at et land plikter å hjelpe andre nordiske land på forespørsel, eller ved problemer i 

forbindelse med en konkurranse eller en samling i utlandet. Kontakt presidenten i NDF for 

mer informasjon før avreise til mesterskap i utlandet. 

 

 

Organisasjonskart NDF 

 

 
(Figur 1: Fremviser hvordan NDF er bygd opp) 

 

 

 

 

 

Dykketing

Dykkeklubb

Forbundsstyret

Ledermøte
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Arrangement 

Konkurranser i regi av NDF arrangeres i utgangspunktet av utvalg, krets, klubb(er) eller klubb 

med samarbeidspartner (f. eks et dykkesenter/sjøsportssenter). Det er viktig at det skilles 

mellom arrangement og fasiliteter. Utøvere som kun vil konkurrere, skal ikke behøve å betale 

for annet enn konkurransekostnadene. I de tilfeller det vil være hensiktsmessig, kan utøveren 

tilbys to konkurransepakker. Den ene inneholder alle reelle utgifter til konkurransen, mens 

den andre inkluderer kost og losji med mer.  

 

Utvalget i konkurransegrenen står for utlysningen og avgjørelsen av hvor konkurranser skal 

avholdes. Hvis utvalget er inhabilt, flyttes avgjørelsen til ovenstående organisasjonsledd som 

vil være forbundsstyret. Alle arrangører plikter å gjennomføre arrangementet etter NDFs 

retningslinjer.  

 

Kontakt med media 

Resultater meldes inn med en gang etter konkurranse. Artikkel rundt arrangementet (hvis ikke 

gren eller utvalg har egen webmaster) sendes til dykking@nif.idrett.no så snart som mulig 

etter at konkurransen er avviklet. NDF har førsteretten til materiell i konkurranser og 

arrangementer som eies av NDF.  Ønskes hjelp til PR-arbeid under arrangementet, sendes 

forespørsel om dette til samme e-postadresse. 

 

Arrangøren/NDF bør prøve å nå ut til flest mulig for å promotere aktiviteten. Erfaringsmessig 

gir dette også en plussopplevelse for utøvere og miljø. Ved behov kan PR-plan planlegges 

sammen med administrasjonen. 

 

Ved utsendelse av pressemelding i for- eller etterkant av arrangementet bør administrasjonen 

benyttes. Dykkeforbundet bør framstå som formell avsender, og kan følge opp media i 

etterkant. 

 

 

Generelle bestemmelser 

Anvendelse av konkurransemanualen 

Konkurransemanualen skal være en informasjonskilde til utøvere, klubber, utvalg, arrangører, 

administrasjonen og forbundsstyret. Dette er et oppslagsverk med en enkel oversikt som gjør 

at konkurransene vil følge samme plan uansett hvem som er arrangør. All informasjon i denne 

manualen er hentet fra retningslinjer og regler som allerede finnes.   

 

Deltakelse i konkurranser 

Generelt 

Alle utøvere som er medlem av en klubb tilknyttet NDF, har rett til å delta i konkurranser som 

arrangeres i regi av NDF. Dette under forutsetning at utøveren oppfyller de krav knyttet til 

sertifisering, startlisens og gyldig medlemskap i klubb.   

 

mailto:dykking@nif.idrett.no
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Nødvendig dykkersertifikat 

Slik det fremgår av Lov for Norges Dykkeforbund, må utøveren ha nødvendig dykkesertifikat 

for å delta i konkurranser. For aktiviteter som omfattes av lisensforsikringen er 

sertifikatkravet minimum CMAS* fridykkersertifikat, eller sertifikat i henhold til FUD. For 

disipliner der det benyttes apparat, må utøveren inneha CMAS apparatdykkersertifikat, 

tidligere versjon Nordisk Apparatdykkerbevis eller sertifikat i henhold til FUD. 

Undervannsrugby er unntatt sertifikatkravet. 

Utøvers ansvar 

Gyldig medlemskap i klubb 

Deltagelse i konkurranser som eies av NDF, krever at utøveren er medlem av en klubb 

tilknyttet NDF, og at medlemsforpliktelsene i klubben er oppfylt. Klubben kan nekte en 

utøver som ikke har oppfylt sine medlemsforpliktelser ovenfor klubben, i å delta i 

konkurranser i regi av NDF. Utøveren plikter å informere klubben om nytt telefonnummer,  

e-post og postadresse ved endring. Dette fordi startlisensen sendes ut elektronisk til utøveren.   

 

Startlisens 

NDFs mål er at alle skal løse lisens online. Se hvordan klubben gjør dette på www.ndf.no. 

 

Klubbens ansvar 

Utsending av startlisens 

Klubben har ansvar for at lisensfaktura sendes til utøverne som representerer klubben.  

Lisensverktøyet i Klubbadmin brukes til utsendelse av lisensfakturaer til utøvere i egen klubb. 

Alle utøvere får en lisensfaktura på e-post som inneholder kontonummer, kidnummer og 

informasjon knyttet til startlisensen.  

Påmelding av utøvere til konkurranse 

Det er klubbens ansvar at utøvere som representerer klubben, meldes på til 

konkurransearrangør innen tidsfristen for påmelding. Klubbene er ansvarlige for at det til 

konkurranser kun tas ut utøver(e) som har gyldig startlisens i NDF, og som har gyldig 

medlemskap i klubben. Oversikt over utøvere med gyldig startlisens for inneværende sesong 

finnes i Klubbadmin.  

 

Alle klubber med konkurranseutøvere må ha en lisensansvarlig. Denne personen har tilgang 

til online lisensverktøy. Utøvere kan se status på sin lisens på minidrett.no. 

 

Politiattest 

Alle trenere/instruktører tilsluttet en klubb med et tillitsforhold til barn og unge under 18 år 

eller utviklingshemmede, er pliktige til å fremvise politiattest. Det er klubbens ansvar at 

trenere/instruktører blir oppmerksomme på dette. Se mer utfyllende informasjon: 

 http://ndf.no/index.php?articleid=55 

 

Stevnearrangør 

Konkurransens tekniske arrangør er ansvarlig for å kontrollere at alle utøvere har gyldig lisens 

og at denne gjelder for den klubb utøveren representerer. Som stevne regnes også all 

http://www.ndf.no/
http://ndf.no/index.php?articleid=55
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deltagelse på NDFs landslag, som samlinger og treninger. Landslagsansvarlig
1
 plikter å sjekke 

at det ikke blir tatt med utøvere som ikke er lisensiert i henhold til reglementet.  

Utvalgets ansvar 

Konkurranser 

Det er utvalget i konkurransegrenen som setter opp terminlista, og som bestemmer hvor 

arrangement skal legges etter at arrangementet er utlyst via www.ndf.no.  

 

For nærmere informasjon om arrangementsregler, se de ulike grenenes undersider på ndf.no. 

Medaljer og gravering 

Alle NDF medaljer som deles ut i forbindelse med konkurranser skal graveres. Det er derfor 

viktig at utvalgsleder bestiller medaljene og graveringen i god tid, minimum 14 dager før en 

konkurranse slik at medaljene kommer frem i tide. Bestillingen sendes til 

dykking@nif.idrett.no med følgende informasjon: Hvilken gren, klasse, år og sted. For 

eksempel: ”NM UV-jakt senior 2010 på Frøya”.  

Landslagssamlinger 

Landslagsansvarlig plikter å informere administrasjonen i NDF når, hvor og hvilke utøvere 

som plukkes ut på landslagssamlingene. Dette er informasjon som bør sendes til NDF på e-

post: dykking@nif.idrett.no så snart den foreligger. Dette fordi alle utøvere som representerer 

NDF, kan få besøk av Antidoping Norge. Se mer informasjon i punkt om Antidoping.    

Kvalifiseringskriterier 

Normalt er det ikke deltagerbegrensinger på konkurranser i regi av NDF. Dette vil stå mer 

spesifikt i arrangementsreglene til de ulike idrettene.  

 

Om startlisens 

Hovedregel om startlisens 

For å kunne delta i konkurranse, trening og samlinger i regi av NDF, skal utøverne ha betalt 

startlisens. Lisensen følger kalenderåret.
2
 Dette beløpet dekker administrasjon og premie for 

ulykkesforsikring.  

 

Startlisensen kan kun løses av medlemmer i NDF, som innehar nødvendig sertifikat for den 

aktuelle gren. Det er ikke krav om sertifikat i undervannsrugby. Apparatdisipliner dekkes av 

forsikringen fra og med 2013.  

 

Startlisensen er gjeldende i forbindelse med konkurranser, trening, treff og samlinger. 

 

Nærmere om saksbehandling, krav til utfylling av skjema og klage, se punktet om 

”saksbehandling og klage”. 

 

 

                                                 
1
 Landslagsansvarlig plukkes ut av utvalget  

2
 Startlisensens størrelse bestemmes av Dykketinget 

http://www.ndf.no/
mailto:dykking@nif.idrett.no
mailto:dykking@nif.idrett.no
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Regler om betalingsfrist for startlisens 
 

Hovedregel  
 

 Unntak fra betalingsfristen 
 

Dersom utøveren fremviser kvittering på at startlisensen er betalt, men at den er betalt etter 

betalingsfristen, så kan utøveren delta på arrangementet, men da utenfor konkurranse.
3
. Deltar 

utøveren i en lagidrett, medfører dette at hele laget stiller utenfor konkurranse. I store 

arrangement som NM og NS i undervannsrugby har ingen lag mulighet til å stille utenfor 

konkurranse.  

 

 

Regler om representasjon og overgang 
 

Hovedregel  
 

Som hovedregel kan en konkurranseutøver ikke representere mer enn en klubb tilsluttet NDF, 

i en og samme gren i samme konkurransesesong. Overgang kan som hovedregel ikke meldes i 

løpet av sesongen. 

 

Konkurransesesongen for undervannsrugby, er fra og med 1.september til og med 31.mai. 

Utøvere kan derfor ta overgang fra og med 1.juni til og med 31.august.
4
 

 

Konkurransesesongen for undervannsjakt, er fra og med 1. april til og med 30.november. 

Utøvere kan derfor ta overgang fra og med 1.desember til og med 31.mars.
5
 

 

Det er ingen definert noen konkurransesesong for undervannsfoto, og undervannsfoto inngår 

ikke i reglene om overgang.  

 

Klubbene overgangen skjer i mellom, må være enige i overgangen. Alle økonomiske 

forpliktelser må være oppfylt ovenfor klubben utøveren forlater. Videre må startlisensen være 

betalt. Overgangen må være godkjent innen 14 dager før konkurransen starter.
6
 

 

Overgang kan som hovedregel ikke meldes mellom siste norgesserierunde og NM-sluttspill. 

 

Nærmere om saksbehandling og krav til utfylling av skjema m.m, se punktet om 

”saksbehandling og klage”. 

 

 
Lagidrett 
 

Utøvere som tilhører en klubb med flere lag, kan skifte lag innen samme klubb i løpet av 

konkurransesesongen. Menn kan imidlertid ikke delta på damelag, seniorer kan ikke delta på 

juniorlag og en utøver kan ikke delta på flere lag i samme klasse i samme konkurranse. Med 

                                                 
3
 Det har i praksis visst seg at ikke alle holder seg til fristene. For å få kvalitet på konkurransen og få konkurrert i 

det hele og store, er det hensiktsmessig med et unntak. Utøverne er tross alt forsikret. 
4
 Overgangsvindu for undervannsrugby. 

5
 Overgangsvindu for undervannsjakt. 

6
 Begrunnelse for dette er hensyn til saksbehandlingstid og administrasjon. 
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klasse menes junior, dame og herre. En klubb kan bare kvalifisere ett lag i hver klasse til A-

NM. 

 

 

Unntak fra hovedregelen om overgang og representasjon 
 

Utøveren kan søke dispensasjon fra hovedregelen om overgang. Søknaden skal være 

begrunnet, og den skal sendes fra lederen i klubben. Søknaden sendes administrasjonen i 

NDF. 

 

Det kan gis dispensasjon fra hovedregelen om overgang i følgende tilfeller: 

 

a) utøveren flytter midt i sesongen på grunn av jobb eller skole, og han/hun har ikke hatt 

muligheten til å ta overgang i overgangsvinduet for undervannsrugby, eller i 

overgangsvinduet for undervannsjakt. 

 

b) utøveren har betalt startlisens for en klubb, men klubben har ikke eget dame- eller herrelag 

som stiller i konkurranser. For at utøveren skal få konkurrere er eneste mulighet å skifte 

klubb. 

 

c) utøveren har av andre spesielle grunner ikke hatt muligheten til å ta overgang i 

overgangsvinduet. 

 

d) dersom en overgang kan begrunnes i hensyn til nyrekruttering til idretten, og utøveren ikke 

har hatt mulighet til å ta overgang i overgangsvinduet. 

 

Dameutøvere i undervannsrugby kan søke om dispensasjon fra hovedregelen om 

representasjon. Dameutøveren kan få dispensasjon til å representere en klubb i dameklassen, 

og en annen klubb i herre- eller juniorklassen. 

 

I vurderingen om dispensasjon skal innvilges, vil hensyn til hva som er det beste for 

idrettsmiljøet som helhet, rekruttering til idretten, og hva som er rimelig og rettferdig, bli 

vektlagt.   
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Saksbehandling og klage  
 

Overganger 

Ved søknad om overgang utenfor sesong kan webskjema på ndf.no benyttes. Ved overgang 

utenfor sesong søkes det per e-post til dykking@nif.idrett.no 

 

Søknader om overgang, dispensasjon m.m, behandles av utvalgsleder i samråd med utvalgets 

FS-kontakt. Beslutningen som tas, kan ikke påklages til Forbundsstyret, overordnet organ 

eller komité. Søknaden kan likevel behandles på nytt dersom det foreligger mye opplysninger 

som har betydning for saken. 

 

Sanksjoner7  
 

Et undervannsrugbylag som har benyttet en utøver som ikke oppfyller kravene til startlisens 

og/eller overgang, og som ikke har fått dispensasjon fra reglene, dømmes til tap 0-3 i de 

kamper i mesterskapet, serien eller cupen der utøveren er benyttet. Ved en eventuell 

poengdeling med et annet lag, dømmes laget som har overtrådt reglene til tap. 

 

I undervannsjakt blir utøveren som ikke oppfyller kravene til startlisens og/eller overgang, og 

som ikke opplyste om dette under konkurransen, diskvalifisert fra mesterskapet, serien, cupen 

osv.  

 

Et straffegebyr på kr 500, ilegges den klubben som lar en utøver delta på et NDF-arrangement 

uten at utøveren har startlisens, og hvor klubben ikke har kjøpt en frilisens som utøveren kan 

benytte.  

 

Utøveren eller klubben kan klage over ilagt straffegebyr. Klagen sendes til administrasjonen i 

NDF, og klagen må være begrunnet. Klagen behandles i første instans av utvalgsleder og 

utvalgets FS-kontakt. Dersom utøveren eller klubben ikke får medhold i klagen, kan 

avgjørelsen påklages til NDFs Sanksjons- og disiplinærutvalg. En klage til Sanksjons- og 

disiplinærutvalget sendes via administrasjonen i NDF. Sanksjons- og disiplinærutvalgets 

avgjørelse er endelig, og han ikke påklages.  

 

Premiering 

Medaljer 

I alle konkurransegrenene innenfor NDF, blir det delt ut et sett med NDF - medaljer hvert år, 

se egne arrangementsregler. 

 

Kongepokal 

Utvalget i konkurransegrenen kan søke om at H.M. Kongepokal skal deles ut i forbindelse 

med en konkurranse. NDF har regler om hvem som kan få, og når kongepokalen kan deles ut.  

 

NIFs regler for kongepokal:  http://www.idrett.no/tema/utmerkelser/Sider/default.aspx 

NDFs regler for kongepokal: http://ndf.no/getfile.php/99/regler_kongens_pokal.pdf 

                                                 
7
 NDF har lov til å ha slike sanksjoner. Dette følger av NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav a jf. 11-1 første ledd 

bokstav d. 

mailto:dykking@nif.idrett.no
http://www.idrett.no/tema/utmerkelser/Sider/default.aspx
http://ndf.no/getfile.php/99/regler_kongens_pokal.pdf
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Antidoping 
Det er utøvere/lederes ansvar å kjenne til reglene om doping. Alle som er medlem av et 

idrettslag tilsluttet NIF kan bli bedt om å avgi dopingprøve. Mer informasjon kan fås hos 

Antidoping Norge. Vi oppfordrer alle til å gjennomføre e-læringsprogrammet på 

www.renutover.no, da dette gir grunnleggende kunnskap om doping.  

Mer om doping ligger også på www.antidoping.no 

 

Politiattest 
Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Fra og med 1. januar 2009 

plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget 

som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 

utviklingshemming.  

Nærmere om politiattest: http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx 

 

HMS/IK 
Felles sjekkliste for gjennomføring av konkurranser for undervannsfoto-, jakt og rugby. 

 Oksygenutstyr på konkurranseområdet 

 Alarmplan 

 Kontaktperson/dykkeleder 

 Handlingsplan 

 

Frist for innsending av sjekkliste er minimum 7 dager før konkurransen starter. Sjekklisten 

skal sendes til administrasjonen på dykking@nif.idrett.no 

 

Sjekkliste for gjennomføring av konkurranser legges ut på de særskilte utvalgssidene hvis 

disse er ferdigstilt av utvalget.  

Støtteordninger og juniorsatsning 
 

NDF har ulike støtteordninger som kommer alle dykkeklubber som er medlemmer av NDF til 

gode. Dette er midler alle kan søke på. Oversikt over hva og hvordan klubber kan søke på 

midlene ligger på ndf.no. Administrasjonen legger og ut viktig informasjon rundt disse 

ordningene i nyhetsbrev og på NDFs facebookside.  

 

Reisetilskudd 

Utøvere i alderen fra og med 15 år til og med 23 år, kan søke om reisetilskudd til reiser og 

stevner i Norge. Søknaden må underskives av leder i klubben din.  

 

Nærmere om regler for reisetilskudd, http://ndf.no/index.php?articleid=572  

http://www.renutover.no/
http://www.antidoping.no/
http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx
mailto:dykking@nif.idrett.no
http://ndf.no/index.php?articleid=572


13 

 

 

Arrangementstilskudd  

 

NDFs klubber kan søke om økonomisk støtte til å arrangere regionale konkurranser og treff 

for ungdom fra og med 15 år til og med 23 år. NDFs reiseregningsskjema må brukes. Link 

til reiseregninger ligger på utvalgssidene under ndf.no. Den forenkla utgaven brukes der det 

ikke er gjennomført overnatting. 

 

Nærmere om regler for arrangementstilskudd, http://ndf.no/index.php?articleid=571  

 

Ungdomsavdeling i klubb 

 

Dersom klubbene tilrettelegger for aktivitet som ungdomstreff, fridykker-, undervannsrugby- 

og dykkekurs m.m for barn og unge, kan klubben søke om støtte til dette. NDFs 

reiseregningsskjema må brukes.  

 

Nærmere om dette, se http://ndf.no/index.php?articleid=97 

Nærmere om reiseregning 

Alle tillitsvalgte får dekket sine utgifter over sentralbudsjettet. Alle reiseregninger skal sendes 

til forbundskontoret innen utgangen av hver måned. Reiseregninger som av ulike årsaker må 

sendes, senere må klargjøres med administrasjonen på forhånd.  

 

Utøvere under 15 år 
 
Utøvere under 15 år vil som hovedregel ikke omfattes av NDFs støtteordning. Utøverne kan 

likevel søke om å få sine utgifter dekket. Søknaden sendes til det aktuelle utvalget for 

behandling. 

 

Sponsor  

Reglene om sponsorer og reklame gjelder for alle utøvere, personer og organisasjonsledd 

(klubb, krets, utvalg og landslag) tilknyttet NDF. NIFs regelverk skal følges. 

 

Avtaler med næringslivet og private aktører kan kun inngås av organisasjonsleddet ved dets 

styre, og ikke av enkeltpersoner. Organisasjonsledd kan ikke inngå avtaler som gir 

næringslivet eller private aktører muligheter til aktiv styring av idrettens aktivitet.  

 

Avtaler som krets og klubber inngår, sendes som orienteringssak til NDF. Ved avtaler som 

gjelder annonsering på NDFs nettside m.m, må saken godkjennes av NDFs Forbundsstyre. 

 

Avtaler som utvalg og landslag inngår, sendes NDFs administrasjon og skal godkjennes av 

NDFs Forbundsstyre. 

 

En avtale skal være skriftlig og den skal utrykke i klartekst hva som avtales, hvilke rettigheter 

(ytelser) og forpliktelser (motytelser) avtalen gjelder, og hvor lenge avtalen gjelder. 

 

Ved overtredelser av disse reglene gjelder NIFs straffebestemmelser. 

http://ndf.no/index.php?articleid=571
http://ndf.no/index.php?articleid=97
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Revidering av konkurransemanualen 

Konkurransemanualen kan revideres ved behov, eller når nye regelendringer foreligger. 

Forslag til endring sendes til utvalget. Utvalget sender en innstilling til Forbundsstyret som 

fatter vedtak og reviderer regelverket.  

 

Siste endringer: 19. november 2014, korrektur. 

 

 

 

 

 


