
4 H Norge`s ansvarsforsikring 
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Forsikringen dekker 

 

Rettslig erstatningsansvar for norske 4H`s virksomhet 
av leir,kurs og andre aktiviteter på sentral/fylkes og 
lokalplan. 

 

 

 

Bedriftsansvar forsikringssum kr.10.000.000,-       
Egenandel kr.10.000,- 
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Forsikringen dekker ikke ved 
følgende aktiviteter 

Rafting 

Snørafting 

Fjellklatring 

Strikkhopping/strikktrekkning 

Hang-og paragliding 

Fallskjermhopping 

Tivoliaktiviteter 

Dugnadsarbeid som faller utenfor rammen av 4H`s 
programerklærte virksomhet (til drift av klubben) 

 

Ved disse aktiviteter må 4H sørge for at de som står 
for arrangementet har sin forsikring i orden. 
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Sikkerhetsforskrifter: 
Arrangør av leier 

Offentlige og private tillatelser (eks.fra grunneier)må 
være innhentet. 

Det skal være tilgang til opreativ telefon/radio med 
mulighet til å varsle sykehus,luftambulanse i løpet av 
5min. 

Det skal finnes førstehjelpsutstyr passende til den 
type aktivitet som utøves og medbringes ved spesielle 
aktiviteter utenfor leirområdet. 

Handlingsplan ved ulykker skal utarbeides. 

Tilstrekkelig brannslukningsutstyr må være 
tilgengelig.   
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Sikkerhetsforskrifter: 
Ridning 

Ryttere skal bruke hjelm   
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Sikkerhetsforskrifter: 
Fjellturer 

Minst en fjellvant guide pr. gruppe.   
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Sikkerhetsforskrifter: 
Brevandring 

Faste løyper skal følges 

Erfaren brefører foran og bak 

Deltakere skal være bundet sammen med tau egnet til 
formålet 

Begge breførere skal bære isøks   
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Sikkerhetsforskrifter: 
Dykking 

Ved dykking under 10m skal arrangøren ha tilgang til 
trykk-kammer. 

Oppstigelsesskjema skal følges. 

Minst en dykkerinstruktør som er godkjent av Norges 
Dykkerforbund skal være til stede.   
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Sikkerhetsforskrifter: 
Vannsport 

Leder med erfaring i livredning og førstehjelp skal  
være tilstede under hele arrangementet. 

Alle deltakere må være svømmedyktige.  
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Sikkerhetsforskrifter: 
Kajakk/Kano/ 

Småbåter 

Båten skal være av godkjent type 

Godkjente redningsvester/flyteplagg skal alltid 
benyttes.  
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Sikkerhetsforskrifter: 
Jaktturer 

Alle deltakere skal ha bestått godkjent jegerprøve. 

Turene skal ledes av godkjent instruktør  
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Sikkerhetsforskrifter: 
Klatring i trær 

Det skal brukes utstyr som er godkjent eller egnet for 
formålet 

Bruke hjelm 

Samt at det til enhver tid er tilstede en ankermann 
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Sikkerhetsforskrifter: 
Klatring i fast vegg 

Alt utstyr som brukes skal være godkjent for formålet. 

Personer under 15 år skal ha skriftlig tillatelse fra 
foreldre/foresatte før de tillates å klatre i vegg. 

Barn under 12 år skal ikke bruke vegg uten følge med 
foreldre/foresatte eller en person over 18 år med 
tillatelse fra disse til å ta med barnet i 
klatreveggen.Følget skal ha erfaring i klatring. 

Alle nye brukere skal gjøre innbinding i sittesele med 
korrekt åttetallsknute og at de kan bruke dette og en 
taubrems på riktig måte. 

Det skal tas stikkprøver.  
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Sikkerhetsforskrifter: 
Klatring i fast vegg 

BEGRENSNINGER: 

Det skal ikke være tillatt å buldre i andre rom enn 
spesiallagede buldrerom,unntatt opp til hodehøyde 
2,5m hvis det er plassert madrass under klatreren. 

Buldrerommet skal ikke være over 4m høyt. 

Klatrere skal være ledig alltid klippe seg inn på alle 
sikringspunkter. 

Uystyr til klatring i led lånes ikke ut. 

De bevegelige deler av veggen skal kun kunne 
betjenes av ansatte. 
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Sikkerhetsforskrifter: 
Klatring i fast vegg 

Personalkrav: 

Instruktør skal se til at regler for sentret bli fulgt ved 
klatring. 

Personer skal ikke oppholde seg eller klatre under 
klatrere-verken i klatre eller buldrerom. 

Det skal legges matter i rom der buldring/klatring 
uten tau finner sted. 

Det skal ikke være mulig å flytte mattene,eller falle 
mellom disse. 

Det skal være førstehjelpsutstyr og telefon 
tilgjengelig. 

Telefonnummeret til ambulanse skal være oppslått 
ved telefon.  
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Sikkerhetsforskrifter: 
Klatring i fast vegg 

Personalkrav: 

Alle skader skal registreres. 

Ved skade som krever legebehandling skal det skrives 
rapport. 
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Sikkerhetsforskrifter: 
Bedriftsanvar 

VED BRUDD PÅ SIKKERHETSFORSKRIFTER KAN 
RETTEN TIL ERSTATNING FALLE BORT ELLER BLI 
REDUSERT. 


