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Generelt 

Ansvarlig for planlegging, organisering og gjennomføring av èn klubbtur som kan være : 

 Helgeturer 

 Dagsturer 

 Leieturer – både eksterne og interne 

 Dykkereiser til både inn- og utland 

 

Instruks for turansvarlig består av: 

 Instruks for turansvarlig 

Hoveddel (denne) 

 Aktuelle lover, forskrifter mm. 

6.11 LOV 1978-06-09 nr 50: Lov om kulturminner 

6.12 LOV 1988-06-24 nr 64: Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold 

 her (utlendingsloven) 

6.13 LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet 

6.14 FOR 1994-12-23 nr 1130: Forskrift om fremmede ikke-militære fartøyers anløp 

 av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold 

 Atuelle instrukser 

1.1 TDKs HMS/IK-strategi 

1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse 

1.3 Vurdering av risiko og tiltak for å forhindre ulykker 

2.24 Retningslinjer for overnattingsturer 

2.25 Organisert dykking og turer 

2.31 Kalender for styret og komiteenes faste rutiner 

 Aktuelle lister 

7.6 Terminliste 

7.10 Prisliste 

 Aktuelle skjemaer og logger 
7.07 TDK Dykkerlogg 

8.01 Aviksskjema 

8.05  Søknad om klubbtur med overnatting 

 

Aktuelle lover og forskrifter mm. 

I tillegg til denne instruksen skal turansvarlig gjøre seg kjent med og følge bestemmelsene i 

gjeldende lover og forskrifter. 

 

IK systemet 

Ansvarlig for å innhente og oppdatere IK-permen med de lokale forskrifter vedrørende ferdsel 

med båt, ilandstigning og dykking fra de lokale havnemyndigheter i de områdene hvor 

klubben har sin aktivitet. 
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Ansvar i forhold til oppgaver 

Har det overordnede ansvar for at det ikke foregår dykking i områder med dykkerforbud på 

turer arrangert av klubben. 

Har det overordnede ansvar for at det ikke foregår oppankring og ilandstigning i områder med 

restriksjoner (f.eks. reservater og militært område) på turer arrangert av klubben. 

Har det overordnede ansvar for at det blir innhentet tillatelse myndigheter, grunneier osv. hvis 

det skal dykkes på steder hvor det forefinnes restriksjoner. 

Ansvarlig for at turdeltagere blir informert om hvilke kvalifikasjoner som kreves for å dykke 

på de aktuelle dykkemålene på dykketurer som klubben arrangerer. 

Ansvarlig for booking og oppfølging av leieturer. Ansvarlig for å sende ut informasjon til 

medlemmene via SMS og e-post. 

 

Ansvar i forhold til eiendeler 

Ingen 

 

Rapportering 

Rapporterer til Styret 


