
Eventets namn: Uppåt Väggen

Organisatör: SkiStar 

1. Riskidentifiering

2. Riskerkännande

3. Personligt ansvar

4. Biläggande av 

    eventuell tvist.

Namn Personnummer 

Adress:

Plats Datum 

Underskrift Telefonnummer

Målsmans underskrift krävs om tävlande är under 18 år

Jag är fullt införstådd med vad avtalet gäller och vilka risker mitt barn tar

Personnr 

Underskrift Namnförtydligande 

Skriv ut samt fyll i och lämna in  vid registreringen innan start 

Jag förstår riskerna med att deltaga i ovanstående arrangemang och förstår att träning och 
tävling sker på egen risk. Jag vet och accepterar att jag genom att delta i träning / tävling kan 
riskera liv och hälsa. Vidare vet jag och accepterar att faror kan hota vem som helst inom 
tränings- / tävlingsområdet och är medveten om att vissa rörelser och handlingar inte alltid 
kan förutses eller behärskas och därför inte kan undvikas eller förebyggas genom 
säkerhetsåtgärder.

Jag förklarar härmed att det åligger mig personligen att bedöma om någon tävling eller 
träning är för svår för mig. Jag förbinder mig att själv sköta inspektion av tävlingsbanan / 
arenan. Genom att deltaga i träning/tävling accepterar jag banans / arenans lämplighet och 
skick.

Jag är medveten om att jag kan bli personligt ansvarig inför tredje man för skador som 
uppstår genom den kroppsskada eller den skada på egendom som de lidit av till följd av mitt 
deltagande i någon träning eller tävling. Jag medger att det inte åligger organisatör / 
organisatörerna att kontrollera eller övervaka min utrustning. 
Det är mitt ansvar att inneha lämpligt försäkringsskydd.

Denna överenskommelse om ansvarfrågan gäller mellan Skistar AB Åre, ovanstående 
medarrangör, om sådan finns, och den undertecknande. 
Denna överenskommelse är bindande mellan dessa parter och tvister i denna 
överenskommelse skall föras i svensk domstol.



tävling sker på egen risk. Jag vet och accepterar att jag genom att delta i träning / tävling kan 

uppstår genom den kroppsskada eller den skada på egendom som de lidit av till följd av mitt 


