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Forældretilladelse til kørsel med motoriserede køretøjer 

Herunder: Bokart, Gokart, ATV o. lign. 

 

Motorsport er sjovt, men ikke helt ufarligt. Derfor er det vigtigt, at alle kender og følger reglerne for aktiviteten, 

så alle kan få en god oplevelse! 

 
Sikkerhedsforanstaltninger i/omkring kørslen:  
 

• Deltagerne kører med fuldface styrthjelm.  

• Deltagerne er spændt fast med H-sele i bocart.  

• Der må ingen løse dele være i køretøjet.  

• Der er pulverslukker på banen/kørselsstedet.  

• Eleverne bliver instrueret i kørselsteknik, og skal respektere lærerens retningslinjer for kørslen.  

• Det er ikke tilladt at færdes på banen til fods under kørsel 

• Når der køres på banen, opholder alle andre sig bag afspærringen 

• Der køres på en for offentligheden lukket bane.  

 
 

Forsikring: 

Endelig vil vi bede om jeres underskrift på, at I er bekendt med gældende regler på forsikringsområdet, når det 
vedrører jeres barn. Herning Kommune, herunder UngHerning (Herning Ungdomsskole), har ingen forsikringer, 
som kan dække elever, hvis de kommer til skade. Skade på egen person eller egne genstande er således 
omfattet af egen forsikring.  
 
Herning kommunes forsikring er alene udvidet til at ”omfatte sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt på 3. 
mand i forbindelse med ungdomsklubber- og fritidsklubber, der efter aftale med forsikringstager arrangerer 
kørsel med motocross-maskiner, bokarts og ATVere”. 
 
 
Hvor lang tid er mit samtykke gældende? 

Samtykkeerklæringen er gældende for perioden, hvor eleven er tilknyttet UngHerning. 

Hvis der er spørgsmål, er du/I velkommen til at kontakte skolens ledelse. 

 

 

Tilbagekalde samtykke. 
Du kan altid trække samtykket tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig til UngHerning på ung@herning.dk 
og bede om at få trukket dit samtykke tilbage. Samtykke kan ikke trækkes med tilbagevirkende kraft. 
Herning Kommune, herunder UngHerning (Herning Ungdomsskole), har ingen forsikringer, som kan dække 

elever, hvis de kommer til skade under kørsel med motoriserede køretøjer. 
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Samtykke 

 

Til forældrene:  

Vi (forældre) er opmærksomme på, at det er os som forældre eller vores private forsikringer, der skal dække 

eleven, hvis han/hun kommer til skade med sin person under kørsel med motoriseret køretøj.   

Herning kommune er ikke ansvarlige for, om forældre/værge har etableret ulykkesforsikring for den unge, og 

om forsikringen omfatter aktiviteter med motordrevne køretøjer (bocarts), med motorkraft på op til 10 hk. 

Kørslen sker udelukkende på særligt indrettet lukket område.  

 

 

Til eleven:  

Jeg (elev) vil overholde de regler, der gælder i UngHerning ved kørsel med motoriserede køretøjer.  

 

Elevnavn:   Fødselsdato: 

 

     

Forældre/værge:   Adresse: 

 

     

Hjemmetlf.   Evt. elev mobilnr. 

 

 

 

 

 

Dato:______________ 

 

 

 

   

(forældre/værges underskrift)  (elevunderskrift) 
 

 

Ingen kørsel uden forældreunderskrift! 
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