Hederstegnbestemmelser
Hederstegnkategorier
Norges Dykkeforbunds hedersbevisninger er:
1. NDFs hederstegn i gull
2. NDFs hederstegn i sølv
3. NDFs stor vase
4. NDFs liten vase
Tildelingskriterier
NDFs hedersbevisninger tildeles enkeltpersoner og organisasjoner for fortjenester
innen dykkeidretten. For aktive idrettsprestasjoner utdeles kun NDFs plankett.
Ifølge bestemmelsene kan hedersbevisninger tildeles personer som har gjort en
innsats for dykkeidretten. Det bør, om forholdene gjør det ønskelig, være adgang til å
dele ut hedersbevisninger til organisasjoner (institusjoner o.l.) som ikke har direkte
tilknytning til dykkeidretten, dersom de har ytet dykkesaken verdifull støtte. Som regel
tildeles hedersbevisning organisasjoner o.l. bare ved markerte begivenheter f.eks.
jubiléer o.l. Hver begivenhet vurderes for seg slik at tildeling ikke er bundet av
bestemte regler.
Tildeling foretas av forbundsstyre etter innstilling fra hederskomiteen. Utdeling av
hederstegn skjer fortrinnsvis på Dykketinget eller ledermøtet.
Hederstegn i gull
Hederstegn i gull er forbundets høyeste utmerkelse og kan tildeles personer som i en
årrekke har gjort seg særlig fortjent ved arbeid for dykkeidrettens. Tildeling kan bare
skje til personer som tidligere har Hederstegn i sølv.
Hederstegn i sølv
Hederstegn i sølv er forbundets nest høyeste utmerkelse og kan tildeles personer
som i en årrekke har gjort seg særlig fortjent ved arbeid for dykkeidrettens. For
tildeling av hederstegn i sølv bør det som regel være ytet en innsats gjennom
minimum 10-15 år både lokalt og nasjonalt i lag, særkrets, utvalg eller forbundsstyre.
NDFs stor vase
NDFs stor varse kan tildeles personer som i en årrekke har gjort seg særlig fortjent
ved arbeid for dykkeidrettens. Stor vase kan også tildeles forbundets egne og andre
organisasjoner innen idretten ved spesielle anledninger. For tildeling av stor vase bør
minstekravene være minst 4 års interessert arbeid lokalt eller sentralt for NDF.

NDFs liten vase
NDFs liten vase kan tildeles personer som i en årrekke har gjort seg særlig fortjent
ved arbeid for dykkeidrettens. Liten vase kan også tildeles forbundets egne og andre
organisasjoner innen idretten ved spesielle anledninger. For tildeling av liten vase bør
minstekravene være minst 2 års interessert arbeid lokalt eller sentralt for NDF.
Forslag om tildeling
1. Forslag om tildeling av hedersbevisninger kan fremmes av lag og særkretser
tilsluttet NDF, samt av medlemmer av forbundsstyret. Forslagene skal være
skriftlige, tilstrekkelig begrunnet.
2. Forslag sendes gjennom NDFs administrasjon og må være forbundsstyret /
hederskomiteen i hende senest en måned før eventuell utdeling kan påregnes
å finne sted. Forslagene behandles konfidensielt. For at et forslag skal kunne
betraktes som bifalt, må styret enstemmig ha godkjent det. I tilfelle forslaget
ikke bifalles, blir meddelelse om dette sendt forslagsstilleren konfidensielt.
Styret fatter beslutningen om, på hvilken måte utdeling skal finne sted.
Fortrinnsvis tildeles hederstegnene på Dykketinget / ledermøtet.
3. Søknader (forslag) skal være nøyaktig utfylt. Aspirantens navn (stavemåte) og
fødselsdato må være omhyggelig brakt på det rene. Beskrivelsen av
vedkommendes innsats skal være angitt nøyaktig og ikke i omtrentlige
ordelag. (Et uttrykk som f.eks. “en rekke år” – eller “flere år” vil ikke bli godtatt.)
Prinsipielt bør den som foreslås ha mottatt en eller annen form for erkjentlighet innen
dykkeidretten før han mottar hedersbevisning fra NDF. På søknaden skal det derfor
oppgis hvilke hederstegn vedkommende er tildelt fra egen eller annen organisasjon
innen dykking (idretten). Har ikke vedkommende lag egen hedersbevisning anføres
dette.
Rutiner / arkiv
Det føres arkiv over all korrespondanse og vedtak protokollføres i egen protokoll.
Tapte merker kan erstattes mot betaling.

