
 

 

 

RAPPORTSKJEMA NORDTANGEN   
 

 

Rapportskjema, sjekkliste og nøkler returneres forbundskontoret umiddelbart etter 

leieforholdet.  
 
                      .            

Leietakers 

navn:  

 Dato:  

 gruppe, krets, menighet e.l.  fra - til 

 

 

  Fakturaadresse (postadresse og epost): 

Navn på ansvarlig leder   

   

 

 

Telefon   

 

 

Fyll ut antall: 
 

MEDLEMMER:    Antall:  Antall overnattingsdøgn inne:  

   Antall overnattingsdøgn telt/gapahuk  

     

IKKE-MEDLEMMER:  Antall:  Antall overnattingsdøgn inne:  

   Antall overnattingsdøgn telt/gapahuk  

     

DAGSBESØK:    Antall dagsbesøk totalt:  

     

KANO:   Antall døgnleie av kano:  

 
Dersom leieforholdet gjelder en helg, og det kommer 10 fredagen og ytterligere 5 lørdagen, 
så skal antall være 15 mens antall overnattingsdøgn totalt skal være 25. 
 
Kanoleie faktureres per kano per døgn. Brukes det tre kanoer første dag og to andre dag, skal det 
føres opp fem døgnleier. 

 

Noe spesielt å bemerke ved ankomst eller avreise? 
• Mangler det oppvaskmiddel, såpe, oppvaskbørste, toalettpapir, lyspærer, sikringer 

eller annet? 

 
• Er noe ødelagt eller knust? Savner dere du noe? Beskriv hva og hvor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sjekkliste ved avreise 

HUSK: Asken tas ut av peis og ovner ved ankomst, før peis/ovn tennes.  
Askedunk ved buene 
 

KRYSS AV NÅR NORDTANGEN GJØRES I STAND FØR AVREISE: 

INNE I HOVEDHUSET 

___   Det er en madrass og en pute i hver  
           seng.  
___     Smuler og annet fjernet fra sofabenkene i peisestua. 
___     Alle bord er vasket av.   
___ Alle gulv er feid. Koster, kluter og støvsuger på Dragen. 
____   Alle vasker er rengjort.  
___   Alle vinduer er lukket. 
___     All søppel er fjernet fra alle rom, sortert og lagt i riktig dunk ute.  
___ Panelovner skal være avskrudd fra medio april til medio oktober.  
           Medio oktober til medio april skal de stå på 1 og 10°C (eller 1). 
___     Vedkurvene er fylt med ved og søppel er fjernet.   
___ Alt lys er skrudd av, utelys skal stå på fra september til april. 
___ I nøkkelskapet i gangen henger nøkkelen til kapellet. 

 

KJØKKEN 

___ Alle plater er skrudd av. 
___ Oppvaskmaskinen er tømt og rengjort iht laminert instruks på maskin. 
___ Kjøleskapet på kjøkken er tømt og rengjort. Dette skal være påslått. 
___ Kjøleskapene på Dragen er tømt og rengjort. Støpselet er trukket ut. 
___ Kjøkkenbenker er ryddet (kun kaffetrakter og vannkoker skal være på 
           benken) og kjøkkengulvet vasket.  
____   Tomflasker og matrester er tatt med. Søppel er fjernet.  

 

 

UTE 

___ Flagget tatt inn og lagt på hylla, eller hengt opp hvis vått. 
___ Hvis brukt, utedoene er rengjort og søppel tømt.  
___     Hvis brukt, kanoer, vester, årer og annet lånt utstyr er lagt på plass 

 

GAMLESTUA 

HVIS BRUKT 

___ Gulv er vasket, hemsen er feid/støvsuget. Bord vasket av.  
___     Kjøleskap er tømt og vasket. Støpslet trekkes ut, og døren er åpen.  
___ Panelovnene står på 10 C og 1 fra medio okt til medio april, ellers  
           avslått (eller på 1). Vedkurven er fylt med ved.  
___ Søppel er tatt med, vinduene er lukket og ytterdør låst. 

 

KAPELLET 

HVIS BRUKT 

___ Gulvet er feiet, sølt stearin er skrapt bort, utstyr lagt på plass. 
___ Panelovner er slått av. 
___ Dørene er låst. Nøkkel henger i skap over inngang til peisestue. 

 

TIL SLUTT 

___ Vannbryter på kjøkkenet er slått av. 
___ Alle de seks inngangsdørene er sjekket og låst 
___ Skjemaet til renholder er fylt ut og lagt på kjøkken -                                 
            benken.  

 

Jeg har gått over Nordtangen og funnet alt i orden.  
 
Dato:                                          Signatur:   


