
RAPPORTERINGSSKJEMA FOR SPØKELSESREDSKAP 

 

Utfylt og signert skjema samt bilder som vedlegg sendes på mail til dykking@nif.idrett.no 

Dykkeklubb (må være medlemsklubb av NDF)   

Klubbens kontonummer    

Navn på dykkeleder under dykket    

Navn på dykker som har fylt ut skjema   

Dato og kommune dykket fant sted   

Sted (gjerne stedsnavn og koordinater)   

På hvilket dyp fant du fangstredskapen? Dybde i meter:      

Bunnforhold på funnsted  
(kan merke mer enn en) 

Store steiner/   
knauser 

Fjellbunn sand/mudder 

  
Bratt skråning 

 
Litt skråning 

 
Flatt 

 

Hvilken tilstand var teine/ruse i? 
 

Hel 
 

Noen hull 
 

Mange hull 
 

Helt ødelagt 
 

Er tilstanden til teine/ruse slik at den  
Ja Nei Usikker 

fortsatt kan fange fiske og skalldyr? 

Var det noe dødt i fangstredskapen?  
Skriv hva og antall (krabbe, hummer, fisk etc) 

  
  

Var det noe levende i fangstredskapen?  
Skriv hva og antall (hummer, krabbe, torsk etc)? 

   
  

Var det fortsatt tau festet til fangstredskapen? 
 

Ja 
 

Nei 
 

ca. ant. meter 
 

Hvis ja: Var det en blåse i enden av tauet? 
 

Ja 
 

Nei 
  

Hvordan var begroingen på fangstredskapen? 
 

Lite begrodd 
 

Noe begrodd 
 

Mye begrodd 
 

Vurdering av hvor lenge den har vært tapt? 
 

Under 1 år 
 

1-2 år 
 

3 år eller mer 
 

    

Andre kommentarer       

    

    

      

        

 

 

_____________________________   _____________________________ 

                    Signatur Klubbleder         Signatur Dykker 

 

Følgende bilder er vedlagt (kryss av): 

 

 Undervannsbilde der den ble funnet (under vann) 
 Oversiktsbilde når den er kommet på land 
 Nærbilde av begroing 
 Nærbilde av skader (hull etc.) 
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