
Rapportering til NDF om ryddeaksjon 2021 
 
Svarfrist 10. desember 2021 til: dykking@nif.idrett.no   

 

 
 
NDF skal dele ut midler for å dekke kostnader til de klubbene som har deltatt på årets dugnad, 
og trenger derfor litt informasjon om årets aksjoner.  
 
Klubbdata: 
 

Klubbens navn  
Klubbens kontonummer  
Kontaktperson  
E-post  

 
 

Ryddeaksjon(er): 
I portalen til Hold Norge Rent (https://ryddenorge.no/) er det flere klubber som har registrert 
mange aksjoner. Vi ønsker at dere her setter opp alle aksjonene og summerer tallene. Antall 
dugnadstimer summert er da: (antall frivillige på land + antall dykkere i vannet) * antall timer 
dugnad. Viktig at aksjonen er «Tilknyttet Norges Dykkeforbund» i ryddenorge.no  
 

Ryddedato     SUM 
Aksjonskode      
Antall frivillige på land       
Antall dykkere i vannet       
Antall dugnadtimer (summert)        
Antall kilo søppel ryddet      

 
Teinerapportering: 
Har klubben fått midler for teinerapportering i 2021 fra andre? Opplys kort hva dere har fått 
støtte til, og hva som ikke har blitt støttet.   

 
 
Samarbeid: 
Skriv en kort oppsummering av hvem dere har samarbeidet med ifm ryddeaksjonen(e).  
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Rapportering til NDF om ryddeaksjon 2021 
 
Svarfrist 10. desember 2021 til: dykking@nif.idrett.no   

 

 
Annen økonomisk støtte: 
 
Har klubben fått midler til ryddeaksjoner fra andre i 2021? I så fall hvem og hvor mye? Selv om 
klubben har fått aksjonene finansiert av andre håper vi dere melder inn informasjon slik at det 
kan benyttes i statistikken i fremtiden.  

 
Hva vil gaven bli benyttet til? 
 
Vi ønsker her å vite hvilke mål i Norsk dykking vil 20 - 24 klubben ønsker å benytte gaven til: 

 Sikkerhet  Tiltak: __________________________________________________________ 

 Rekruttering  Tiltak: __________________________________________________________ 

 Klubbutvikling  Tiltak: __________________________________________________________ 

 Markedsføring  Tiltak: __________________________________________________________ 

 Samfunnsbidrag Tiltak: __________________________________________________________ 

 
Vedlegg: 
 
Vi ber om at dere legger ved lenker til avisoppslag på nett eller kopi/skann av avisoppslag fra 
aksjonen dersom dere har dette tilgjengelig. Vi ønsker også bilder fra de aksjonene dere har 
deltatt på. Bilder og nettsaker legges ved som vedlegg til denne rapporteringen. Bilder vil bli 
kreditert og en del av de ønsker vi å benytte i forbindelse med rapportering. Vedlegg bilder 
som kan benyttes.   
 
Bekreftelse: 
 
Jeg bekrefter herved at opplysningene gitt i dette skjema medfører riktighet, og at den tildelte 
gave vil bli brukt til aktivitet og utstyr i klubben. Dersom det ved kontroll skulle fremkomme at 
opplysningene ikke medfører riktighet forplikter klubben seg til å tilbakebetale beløpet. Videre 
bekrefter jeg at ryddeaksjonen ble gjennomført i tråd med gjeldende lov og regelverk. 
 
 

__________________      _____________________ 
       Sted/dato       Signatur klubbleder 
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