Erklæring Finnmarksløpet 2020
Deltakers navn (BLOKK BOKSTAVER):

_______________________________________
«Jeg erklærer herved at jeg er kjent med de av Norges Hundekjørerforbund fastsatte reglementer for
utøvelse av hundeidretten, samt de spesielle bestemmelser for gjeldene løp fastsatt med hjemmel i disse,
videre erkjenner jeg min plikt til å følge disse bestemmelser under konkurransen.
Videre aksepterer jeg prinsippet om at all deltakse skjer på eget ansvar, og at jeg selv er den nærmeste til
å bedømme hvorvidt jeg er i stand til uten risiko å kunne gjennomføre konkurransen under de til enhver
tid gjeldene forhold Gjeldende forhold kan for eksempel være løypekvalitet, vær, vind eller andre
naturgitte forhold. Jeg frasier meg herved ethvert krav mot arrangøren grunnet skader eller ulemper
påført meg selv, mine hunder og mitt utstyr, så lenge arrangøren gjennomfører arrangementet etter
gjeldende reglement og overholder sin informasjonsplikt til deltakerne. Jeg er som deltaker i
Finnmarksløpet, ansvarlig for å stille til start med hunder, som etter min vurdering, er i tilfredsstillende
kondisjon til å gjennomføre en distanse på 500/1200 km.
For å kunne gjennomføre løpet har Finnmarksløpet måttet ta på seg det økonomiske ansvaret dersom rein
blir drept eller skadet av hundespann som deltar i løpet. Jeg påtar meg hermed den delen av slikt
økonomisk ansvar som måtte være forårsaket av mine hunder, mitt utstyr eller meg selv. Jeg er kjent med
at Idrettstinget har bestemt at IFSS bestemmelser om doping også skal gjelde for
hundekjørerkonkurranser i Norge, og har satt meg inn i disse bestemmelsene. Jeg er klar over at å nekte
eller unnlate å møte til pålagt doping kontroll, eller ellers å forholde meg slik at forutsetningene for
dopingkontrollen ikke oppfylles, er å anse som overtredelse av dopingreglementet.
I forbindelse med Finnmarksløpet vil det bli produsert foto/videomateriale til promotering av løpet, i
mediale og sponsormessige sammenhenger. Jeg er som kjører innforstått med det faktum, og av denne
grunn vil det ikke måtte innhentes særskilt tillatelse for bruk av eventuelle bilder/videomateriale til
produksjon av markedsmessig materiell.
Jeg er ansvarlig for å leverer inn utstyr som tilhører arrangør (slik som et GPS tracker, nummerplate til
slede) etter gjennomført løp, eventuelt på nærmeste sjekkpunkt ved brutt løp.
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