
EGENERKLÆRING  
 
Som deltaker (heretter kalt ekvipasje) på Poteløpet er jeg innforstått med at dette er en 
aktivitet som kan medføre en risiko for meg og hunden som ekvipasje.  
 

1. Ved å signere denne egenerklæringen, erklærer jeg at jeg som ekvipasje på eget 
ansvar deltar i de aktiviteter som Poteløpet arrangerer.  
 
2. Jeg samtykker til at Poteløpet fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader som 
måtte oppstå under deltaking i aktivitetene. Dette gjelder både fysiske-, psykiske- og 
materielle skader, herunder eventuelle senskader som måtte oppstå.  
 
3. Som ekvipasje er jeg innforstått med at jeg til enhver tid plikter å følge reglene samt 
henvisninger og veiledninger som arrangørens personal gir.  
 
4. Av sikkerhetsmessige årsaker plikter jeg som ekvipasje umiddelbart å gi tegn eller 
beskjed til personal ved ubehag, skade eller manglende trygghetsfølelse ved 
gjennomføring av aktiviteten.  
 
5. Ved å undertegne denne egenerklæring er jeg innforstått med at jeg begrenser sterkt 
mine muligheter til å kreve erstatning for eventuelle skader som måtte oppstå, mot 
Poteløpet og dets deltakere. Et erstatningsansvar vil i sin alminnelighet ikke foreligge 
med mindre Poteløpet eller noen som opptrer på arrangørens vegne har opptrådt grovt 
uaktsomt, og dette har ført til en skade som har sin årsak i den utviste grove 
uaktsomme handling.  
 
6. Ved å undertegne på denne egenerklæringen godkjenner du at bilder som blir tatt av 
dere som ekvipasje, kan bli brukt i markedsføring for Poteløpet og Norske 
Redningshunder Hordaland eller Norske Redningshunder Agder.  

 
Denne egenerklæringen gjelder kun for den navngitte ekvipasje. Som ekvipasje er jeg fullt ut 
innforstått med de overnevnte begrensninger i selskapets ansvar, og samtykker i disse ved min 
påmelding.  
 
Participant waiver  
As a participant (hereinafter referred to as Participant of Poteløpet), I understand that this is 
an activity that can pose a risk for me as Participant.  

 
1. By signing this declaration, I declare that I, as Participant at my own risk participate 
in the activities that Poteløpet hosts.  
 
2. I agree that Poteløpet disclaims all liability for any damage that may occur during 
participation in the activities. This includes physical, psychological and material 
damage, including any effects that may occur as a result.  
 
3. As a participant, I acknowledge that I am at all times obliged to follow the rules and 
all guidance that the organizer’s personnel provide.  
 



4. For security reasons, I am, as a participant, obliged to immediately give a signal or a 
message to the personnel if I experience distress, injury or I lack sense of security 
when carrying out the activity.  
 
5. By signing this declaration, I acknowledge that I greatly limit my opportunities to 
claim compensation for any damage that may occur, to Poteløpet and its participants. 
A liability will in general not exist unless Poteløpet or anyone acting on behalf of the 
organizer has acted with gross negligence, and this has led to an injury that has been 
caused by the gross negligence exhibited action.  
 
6. By signing this declaration , I acknowledge that pictures taken of me or my dog, can 
be used in marketing for Poteløpet by Norske Redningshunder Hordaland or Norske 
Redningshunder Agder. 

 
As a participant , I am fully aware of the above limitations of the liability for the organization. 
By the registration and entering the run I agree to these terms.  
 
Date : ___.___.______ Signature: __________________________________________ (over 
18 år eller foresatt)  
 
For deltagere under 18 år : ( leveres ved innsjekking) Ved å signere over og fylle ut feltene 
under, bekrefter du at ditt barn kan delta på Poteløpet Hordaland eller Agder 
 
Barnets fulle navn ___________________________________Født: ___.___.______  
 
Foresattes fulle navn ________________________________   Født: ___.___.______  
 


