
 

Adr: Phone: E.mail: Org.nummer: 
Hov Gård, Frode Hov Enk,  
Tore Hjortsvei 471 
8314 Gimsøysand 

 +4797559501 info@hovgard.no 997948572 MVA 

 

  

BEKREFTELSE  
av smittevern og eget ansvar på deltakelse på ridetur 

 
Med tanke på sikkerhet, har vi gjort alt i vår makt for å sikre at denne turen vil være hyggelig 
og trygg, og vi ber deg om å bekrefte følgende: 

 Jeg tar denne turen av egen fri vilje. 
 Jeg anser meg selv helt i stand til å ta del i denne turen. 
 Jeg har gjort meg kjent med operatørens instruksjoner og sikkerhetsregler og er enige 

om å følge dem på alle måter. 
 Jeg er klar over at denne turen / disse turene kan innebære noen fare. 
 Jeg har varslet i tilfelle jeg har sykdommer som kan påvirke min evne til å ta del i 

denne turen (dvs. epilepsi, astma, diabetes) og medisiner som jeg tar for dem. 
 Jeg er klar over at operatørens ansvar strekker seg kun til ulykker som følger av feil i 

eller feil bruk av utstyr ved selskapets ansatte og / eller uforsiktighet fra deres side. Jeg 
må selv bære alt ansvar for skader forårsaket av meg på grunn av min uforsiktighet 
eller unnlatelse av å følge fastsatt / gitt / publisert instruksjoner. 

 Jeg er ansvarlig for alle personlige eiendom tatt av meg på denne turen. 
 Jeg er ikke under påvirkning av alkohol eller berusende stoffer. 

 
Smittevern – Korona –  
Følg smittevernreglene og vaner som forebygger smitte anbefalt av myndighetene. 

 Jeg bekrefter at jeg ikke har vært i kontakt med noen som har påvist covid-19 de siste 
14 dagene og at du ikke har reist fra eller vært i transit i et annet land enn Norge de 
siste 10 dagene.  

 Jeg bekrefter at jeg ikke har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle 
symptomer på forkjølelse. 

 Jeg bekrefter at jeg har satt meg inn i de gjeldende smittevernreglene for å delta på 
ridetur ved Hov Gård og kjenner til de generelle smittevernreglene som er anbefalt av 
myndighetene.  
 

Navn (Store bokstaver):______________________________ Fødselsdato:_______________ 
 
E.mail:_____________________________________________________________________ 
 
Adresse:_______________________________________________________________ 
 
Nationalitet: _________________________________________________________________ 
 
Telefon: _____________ Navn på tur: ___________________Dato for tur: ______________ 
 
Signatur: __________________________________________________________________ 
 
Underskrift av foresatt for deltakere under 18 år: 
 
__________________________________________________________________________ 


