
Registreringsskjema - trial 
Brumunddal Motor- og Aktivitetssenter er en kommunal fritidsklubb. 

Mausetvegen 128,  2380 Brumunddal 

Motorsykkelidretten trial er hovedaktiviteten på senteret. Aktivitetene ved motorsenteret kan 

benyttes fra 8.klasse til 18 år. 

Trial 

Trial er en gren innen motorsykkelsporten hvor det benyttes lette motorsykler. I trial er det ba-

lanse, teknikk og ferdigheter som er det avgjørende. Ungdom som deltar i trialaktiviteten for-

plikter å følge opplegget og å rette seg etter senterets gjeldende ordensregler. brukerne får dis-

ponere senterets sikkerhetsutstyr vederlagsfritt (hjelm, ryggskinne, kne- og albuebeskyttere, 

sko og jakke). 

Barn og unge som oppholder seg i kommunens fritids-/aktivitetssentre er forsikret gjennom 

Ringsaker Kommunes ulykkesforsikring. Ringsaker Kommune har ingen egen skadeforsikring i 

forbindelse med deltakelse i aktiviteter ved senteret. Aktivitetene foregår på eget ansvar. Der-

som brukeren av tilbudet ikke er dekket av egen skadeforsikring oppfordres det til å tegne en. 

Som foresatt bekrefter jeg at min sønn/datter har tillatelse til å delta på trialkjøring. 

Bruker: 

Navn (Blokkbokstaver) 

Dato Fødselsdato 

Mobil Epost 

Foresatte: 

Foresattes navn (Blokkbokstaver) 

Mobil foresatte Epost foresatte 

Underskrift (foresatte) 
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Egenattest for deltakere i skolelisensordning 
Et samarbeid mellom skoler og Norges Motorsportforbund  

Egenattest om helsetilstand skal fylles ut av alle som deltar i motorsportaktivitet i 
regi av sin skole. Egenattesten skal underskrives av eleven og av foresatt (for 
elever under 18 år) og leveres til ansvarshavende for motorsportaktiviteten ved 
skolen. Skolen er ansvarlig for å sørge for forsikring av eleven under deltakelse i 
aktiviteten. 
 
Navn: _______________________________  
 
Adresse: __________________________________________ 
 
Postnr: ___________________Poststed: __________________________ 
 
Fødselsdato: __________________ Skole:_________________________ 
 
Gren: _______________________________  
 
Kjønn (sett ring rundt):    Mann  Kvinne  
 
Sykehistorie (fylles ut av eleven): 
 
Kryss av   

JA  NEI  HVIS JA, MERKNADER: 

 Besvimelse, svimmelhet, hodepine   

 Øyelidelser (unntatt briller)   

 Astma   

 Allergi overfor medisiner   

 Sukkersyke   

 Hjertelidelser   

 Blodtrykklidelser   

 Magelidelser (magesår etc.)   

 Urinveislidelser   

 Epilepsi eller krampetendens   

 Nervøse lidelser   

 Problem i armer og ben (inkl. kramper el. leddstivhet)   

  Blodsykdommer med blødningstendens   

 Operasjoner   

 Bruk av faste medisiner   

 Andre sykdommer   
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Jeg erklærer herved at jeg ikke har fått forbud, av medisinske grunner, mot å 
delta i annen sport. Jeg misbruker ikke medisiner eller alkohol. I nødsfall tillater 
jeg at en kvalifisert person foretar den nødvendige behandling, medisinsk eller 
kirurgisk, og tillater at blodoverføring kan foretas. Jeg har ikke vært utsatt for 
sykdom eller ulykker som kan ha innvirkning på min kjøreferdighet og anser meg 
for å være helt frisk og skikket til å delta i motorsportaktivitet. Jeg erklærer til slutt 
at opplysningene jeg har gitt er sanne. 
 
 
 
 
 
Sted/Dato: _________________       
 
 
 
 
 
 
 
_________________________                        ________________________ 
 Foresattes underskrift    Elevens underskrift 
  
 
 
 
NB! I tilfeller hvor det foreligger tvil om en elev er helsemessig skikket til å delta i 
motorsportaktivitet, må det foretas en legeundersøkelse etter NMFs retningslinjer 
for slik undersøkelse. Utfylt egenattest bringes i slike tilfeller med til legen.  
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