
ANSVARSAVTAL
HÄRMED ÖVERENSKOMMES:

1. Jag har fullständig förståelse om arten av
aktivitet jag vill genomföra och förstår att trots
alla rimliga försiktighetsåtgärder som MOM
Events & Förarcoaching AB (”Ljungbyheds
Motorbana”) tar, kan skador på fordonet och
personskador uppstå. Jag accepterar dessa
risker och tar del i aktiviteten helt på egen risk.

2. Jag kommer inte att hålla Ljungbyheds
Motorbana ansvarig för någon form av skada
eller förlust som jag eventuellt drabbas av
genom bilkörning eller medåkning under
aktiviteten, vilket innefattar skada eller förlust
som uppstår i samband med, eller till följd av
råd eller instruktion som getts av arrangör,
instruktör eller annan företrädare för
Ljungbyheds Motorbana.

3. Jag har kompentens för att delta och bekräftar
härmed att jag inte tar några droger (varken
föreskrivna eller andra) som kan försämra min
förmåga att delta. Jag lider inte, och har ingen
historia av, något medicinskt tillstånd som kan
påverka min förmåga att delta i den avsedda
aktiviteten. För undvikande av tvivel ger
Ljungbyheds Motorbana inte kommentarer eller
råd kring något medicinskt tillstånd som du
uppmärksammar oss om.

4. Mina ögon och syn uppfyller kraven för ett
synintyg till körkortstillstånd.

5. Jag innehar giltigt svenskt körkort eller
internationellt körkort, alternativt godkänd
nationell/internationell förarlicens som kan
tillämpas för det avsedda tillfället. Körkort
och/eller förarlicens skall mot anmodan
uppvisas för Ljungbyheds Motorbana.
Inhämtning och uppvisande av nödvändiga
uppgifter och eventuella tillstånd för att delta
vid det avsedda tillfället åligger deltagaren att
ansvara för.

6. Jag är fullt införstådd och kommer att följa alla
instruktioner vid genomgångar, anvisningar
som ges av arrangörerna, instruktörer eller
någon företrädare för Ljungbyheds Motorbana
vid alla tillfällen under körning eller som
passagerare i fordonet.

7. Jag är ansvarig för alla beslut jag tar
beträffande min kondition och lämplighet för
att delta i någon aktivitet och huruvida jag
fortsätter att delta.

8. Företrädare från Ljungbyheds Motorbana eller
instruktörer kan utesluta mig från deltagande i
det avsedda ändamålet om dessa anser att
jag uppträder hänsynslöst, farligt eller i
motsägelse till instruktioner givna till mig av
eller på uppdrag av Ljungbyheds Motorbana.

9. Jag är medveten om att andra deltagare kan
vara på banan samtidigt som mig. Därmed
förstår jag till fullo att jag vid alla tillfällen ska
uppträda och vidta åtgärder för att minimera
riskerna för mig och andra deltagare.

10. Jag ska använda säkerhetsbälte, hjälm och i
förekommande fall HANS-skydd på ett korrekt
sätt vid alla tillfällen jag är i fordonet.

11. Jag ska följa Ljungbyheds Motorbanas krav på
klädsel, som bestäms av aktivitetens typ,
nämligen; 1) ALLA TYPER AV AKTIVITETER –
heltäckande hjälm (integralhjälm) 2)
TRACKDAYS – bomullsklädsel som täcker
armar och ben, lämpliga tunna skor, t.ex.
löparskor, tennisskor eller liknande. Inga shorts
eller kortärmade T-shirts är tillåtna; 3) TESTDAG
& RACING – Komplett FIA godkänd flamsäker
säkerhetsutrustning inklusive overaller, skor,
handskar och underkläder. Föraren kan
använda sin egen säkerhetsutrustning, dock
förbehåller sig Ljungbyheds Motorbana rätten
att insistera på användning av
säkerhetsutrustning försedd av Ljungbyheds
Motorbana i händelse att förarens egen
utrustning bedöms som olämplig. Detta är en
förutsättning för att anmäla sig till dessa typer
av aktiviteter.

12. Ljungbyheds Motorbana kan ta fotografier av
mig under aktiviteten och kan använda sådana
fotografier (inklusive min avbild och bild) för
marknadsföring och publicitet i framtida
reklamsyfte i alla globala medier utan
förvarning eller betalning.

13. Jag har tillstånd att ta personliga fotografier på
icke-kommersiell basis men gör det på egen
risk. På kommersiell basis skall jag söka tillstånd
från fastighetsägaren/arrangören.

14. I händelse av att en tvist skulle uppstå i direkt
relation till detta avtal skall Ljungbyheds
Motorbana skriftligen underrättas, utan
dröjsmål.

15. Detta avtal, eventuella tvister eller anspråk
enligt eller i samband med det skall tolkas i
enlighet med och regleras av svensk lag. Tvist
ska avgöras av allmän domstol med
Helsingborgs tingsrätt som första instans.
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