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For å forebygge ulykker i forbindelse med dykking er det opprettet et fond – NDFs 

Sikkerhetsfond. Tanken bak fondet er at dersom dykkeren IKKE kvier seg for lenge med å 

droppe vektbeltet eller vekter integrert i vest, kan ulykke unngås. 

 

Retningslinjene for fondet er som følger: 

Dersom vekter droppes i forbindelse med et dykk kan det søkes om å få dekket tapet gjennom 

NDFs Sikkerhetsfond. Søknad om dette sendes Norges Dykkeforbund på særskilt skjema 

(8.5). 

 

Reglene er som følger: 

1. Dekning gis for eget, lånt eller leid vektbelte/vekter. 

2. Det skal ikke etterprøves om det i den aktuelle situasjonen var nødvendig å droppe 

vektene. Det er tilstrekkelig at dykkeren selv vurderte situasjonen slik at det var 

påkrevd å droppe vektene for å redde seg ut av situasjonen. 

3. Dykkeren som droppet vektene skal være medlem i en klubb tilsluttet Norges 

Dykkeforbund. 

4. Dykket skal ha foregått etter de sikkerhetsregler som gjelder for klubben dykkeren er 

medlem av. 

5. Dykket skal ha foregått i Norden. 

6. Hvis forsvarlig skal det være søkt etter det droppede vektbelte/de droppede vektene. 

Bekreftelse om dette skal gis av lederen i den klubben søkeren er medlem av. 

7. Utbetaling foretas etter regning for tilsvarende belte/vekter som er droppet. 

Originalkvittering for innkjøpt belte/vekter sendes Norges Dykkeforbund. 

Kvitteringen returneres ikke da den inngår i forbundets regnskap. Dersom 

vektbeltet/vektene var omfattet av en utstyrsforsikring utbetales maksimalt egenandel 

for forsikringen, dersom denne er lavere enn vektbeltet/vektenes verdi. 

8. Det må søkes Sikkerhetsfondet senest innen fire uker regnet fra datoen 

vektbeltet/vektene ble droppet. 

9. Med søknad om dekning skal det følge en rapport om dykket/episoden som medførte 

at vektbeltet/vektene måtte droppes. Standard rapportskjema for ”Dykke-episode” 

(8.4) skal benyttes. Riktigheten av de gitte opplysninger skal attesteres av leder i den 

klubben søkeren er medlem av. 

10. Søknaden behandles av Norges Dykkeforbunds administrasjon og svar skal gis innen 

fire uker etter at søknaden er mottatt. Utbetaling skal foretas innen samme tid, hvis 

ikke søknaden avslås. 

11. Klage på eventuelt avslag kan sendes Norges Dykkeforbunds Forbundsstyre senest to 

uker etter at avslaget er sendt fra NDFs administrasjon. 

 


