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Godkendelse fra Forældre/Værge for deltagere, der er under 18 år: 
 
Følgende deltager har erhvervet godkendelse via underskrift fra forældre eller værge til at 
deltage i Yeti Adventure Challenge Silkeborg den 7. september 2019. Ved underskriften 
accepteres nedenstående betingelser på vegne af deltageren. Begge parter har indsigt i at 
racet indeholder aktiviteter som rafting, klatring, terrænløb, mountainbike samt sejlads og 
svømning i sø og å over korte distancer. Arrangørerne, der varetager klatreaktiviteter og 
lignende, er specialuddannede og har stort fokus på sikkerhed. 
Kontakt yetiacsilkeborg@gmail.com eller Anna Movin 40 34 08 61 for yderligere information.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Med min underskrift på dette dokument erklærer jeg herved at: 
• Jeg deltager i Nordisk Adventure Challenge Silkeborg 2021 på eget ansvar. 

• Holdets deltagernavne er opdaterede på DARUs hjemmeside. 

• Jeg forstår og forpligter mig til at følge løbets regler og er indforstået med konsekvenserne af ikke at 
følge reglerne. 

• En fuld kaskoforsikring og ansvarsforsikring er mit eget ansvar, og at denne vil dække eventuelle 
udgifter til skadetransport og/eller skader på materiel, mig selv eller andre mennesker under løbet.  
Deltagere er ikke dækket af løbsarrangørernes forsikring. 

• Jeg er klar over risikoen ved at cykle og sejle trods træthed og at jeg selv er ansvarlig for at få den 
mængde hvile der skal til før og under løbet for at garantere min og mit holds sikkerhed. 

• Jeg er ved godt helbred og opfylder de fysiske betingelser for at deltage i dette løb.  

• Jeg kan svømme 100 meter i åbent vand (Fighter dog 50 meter) 

• Jeg er indforstået med at evt udleveret EMIT eller SI brik erstattes med 700 kr ved beskadigelse eller 
bortkomst. 

• Jeg er indforstået med at cykler og andre genstande, der efterladt ulåst og uden opsyn, før, under og 
efter løbet er på egen risiko.  

• Silkeborg Orienteringsklub, Visit Silkeborg, Outdoor Arena, Nordisk og løbets sponsorer frit må benytte 
alle billeder og videoer optaget af mig i forbindelse med løbet. 
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