
 
 Egenerklæring 

Sikkerhet 
Stiftelsen Oseberg Vikingarv (OVA), har en ansvarsforsikring hos Gjensidige som dekker rettslige 
erstatningsansvar for skade som er voldt som følge av vår virksomhet. Om bord i skipet/båten skal man 
alltid følge Høvedsmannens beskjeder. Det er ikke tillatt å sitte på ripe eller å utsette seg selv, andre 
eller skipet for fare. 
 

Mannskap 
Du mønstrer på som gjestemannskap under opplæring og skal derfor innordne deg de regler som 
gjelder om bord. Alkohol er ikke tillatt og alle som har inntatt eller inntar alkohol før/under båtturen kan 
bortvises uten rett til erstatning. Som mannskap er du en del av skipet/båtens motor og forventes å 
bidra fullt ut. 

 

Utstyr 
Hvert gjestemannskap får tilgang til nødvendig sikkerhetsutstyr for aktivitetene. Dette består i 
redningsvester som det i våre skip/båter ikke er krav om må være på under roing. Ved seiling og ellers 
dersom Høvedsmannen bestemmer det, skal redningsvester tas på. Deltakeren er selv ansvarlig for at 
utstyret blir levert komplett tilbake når arrangementet er avsluttet. Gjestemannskapet kan bli gjort 
økonomisk ansvarlig for tap eller skade på utstyr som skyldes uaktsom eller forsettlig opptreden av 
deltakere. 

 

Tid 
Vi møter dere på flytebryggen ved gangbroen i Tønsberg havn (hvis ikke annet er avtalt). Hvis du ikke 
møter opp /eller kommer etter aktiviteten har startet, har vi ikke anledning til å avbryte arrangement for 
å hente deg. Dette gir heller ingen rett til refusjon av innbetalt beløp. 

 

Seiling 
Dersom du skal delta på seiling vil opplæring bli gitt på forhånd og du vil bli tildelt en plass om bord 
sammen med et erfarent mannskap. Ved seiling skal redningsvest alltid bæres og den skal være 
montert forskriftsmessig. Ved seiling er det ikke tillatt å oppholde seg under råa. 

 

Klær og vær 
Aktivitetene kan gjennomføres i nær sagt all slags vær, dog kan sterk vind være grunn til å avlyse 
rooppdrag. Kle deg etter været. Ta på deg sko som er sklisikre og tøy som er behagelig å bevege seg 
med. Ta gjerne med en liten sekk til ekstra tøy, fotoapparat, niste og  drikke. 
 

Mobiltelefon 
Mobiltelefon skal være avslått/satt i flymodus når man er om bord i våre skip/båter. Mobiltelefonen kan 
benyttes som fotoapparat når Høvedsmannen tillater dette. 

 

**************************************************************************************************************** 
Jeg/vi har lest det ovenstående, og forstått egenerklæringens innhold. Jeg/vi er innforstått med at 
dersom jeg/vi bryter sikkerhetsreglene kan det få alvorlige konsekvenser. Generell bruk av båt kan 
medføre risiko som i verste fall kan medføre skade eller død. Jeg/vi bekrefter at jeg/vi ikke har (eller 
har hatt) sykdommer som kan fremkalle akutte anfall. Jeg/vi bekrefter også at jeg /vi ikke er påvirket 
av alkohol eller andre rusmidler under arrangementet. 

 
Dato:   

 

Gruppen har et felles skjema  eller alle fyller ut et eget   
 

Navn/ (blokkbokstaver)   
 
 

 

Adresse   
 

Telefon  Underskrift   


