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AFTALE	  OM	  ACCEPT	  AF	  RISIKO,	  ANSVARSBEGRÆNSNING	  OG	  SKADESLØSHOLDELSE	  
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VERSION	  2.0	  
	  

DELTAGERE: LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT FØR DU SKRIVER UNDER. DETTE DOKUMENT VIL PÅVIRKE 
DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG VIL BEGRÆNSE DIN RET TIL AT GØRE KRAV GÆLDENDE.	  
	  
Definitioner	  og	  fortolkninger:	  
	  
”Aftale(n)”	  betyder nærværende Aftale om accept af risiko, ansvarsbegrænsnings og skadesløsholdelse.	  
”Arrangørerne”	  er sammen med RRR og dets associerede selskaber og deres respektive direktører, ledere, 
ansatte, agenter, entreprenører og forsikringsselskaber, tilskuere, meddeltagere, udstyrsleverandører og 
frivillige; Horsens	   Statsfængsel og dets direktører, ledere, ansatte, agenter, entreprenører, 
forsikringsselskaber, udstyrsleverandører og frivillige; samtlige af RR Eventens sponserer, arrangører i 
øvrigt, promotors, direktører, kontrollører, ejendomsejere og annoncører, statslige organer og/eller 
kommunale organer hvis ejendom og/eller personale der anvendes; og samtlige moder- eller datterselskaber 
eller associerede selskaber, licenstagere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, partnere, tilsynsførende, 
forsikringsselskaber, agenter, udstyrsleverandører og repræsentanter for nogen af ovenstående.  	  
”Jeg/mig/mine/deltageren” betyder personen som deltager i RR Eventen, og som har skrevet under på	  
nærværende Aftale nedenfor;	  
”Krav”	   betyder alle krav og juridiske rettigheder vedrørende krav i forbindelse med tab, omkostninger, 
udgifter og skader, herunder advokatsalærer og dermed forbundne udgifter.	  
”Nærstående”	   er min(e) ægtefælle/registrerede samlever, børn, forældre, værger, arvinger, pårørende, 
juridiske eller personlige repræsentanter, bobestyrere, successorer, eller nogen anden fysisk eller juridisk 
person som måtte gøre Krav gældende mod RRR eller en af Arrangørerne på	  mine vegne.	  
”Risici”	  er de risici, som er beskrevet i nedenstående afsnit med overskriften ”Risici”.	  
”RR	   Event(en)”	   er den REBORN RAW event, som er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit med 
overskriften ”Risici”, der finder sted i og omkring Horsens Statsfængsel.	  
 ”RRR”	  er REBORN RAW RACES A/S, CVR-nr. 36018542, Ewaldsgade 3, 2200 København N.	  
	  	  
Risici:	  
RR Eventen er den ultimative test af deltagerens hårdhård, styrke, udholdenhed, kammeratskab og mentale 
mod. RR Eventen udføres på	  ét sted, på	  én dag. RR Eventen er ikke bare et kapløb mod andre deltagere, 
men en udfordring i at gennemføre RR Eventen individuelt eller sammen som et hold. RR Eventen kan 
foregå	   i ufremkommelige miljøer, der kan omfatte ekstrem varme, kulde, sne, ild, mudder, vand og 
ekstreme højdeforskelle. Nogle af aktiviteterne i RR Eventen består af løb, militærbaneforhindringer, 
kravlen igennem rør, klatrenet- og vægge, udsættelse for elektrisk strøm, svømning i koldt vand, kastning, 
transport eller sammenstød med/af tunge genstande samt gennemkrydsning af mudrede områder. Kort sagt 
er RR Eventen en risikabel event, der udstiller den ultimative fysiske og mentale styrke hos deltageren. 	  
RRR vil med ovenstående udfordringer taget i betragtning, med omhu og ved brug af sine tidligere 
erfaringer, vælge en lokalitet, der er egnet til at afholde RR Eventen. RR har fået sikkerhedsgodkendt 
løbets tekniske installationer af Force Instituttet der er akkrediteret til godkendelse af tekniske 
indretninger i forbindelse med offentlige forlystelser i hele EU efter de gældende europæiske standarder.	  
	  
Jeg anerkender, at RR Eventen er en ekstrem test af min fysiske og mentale styrke og udholdenhed, som 
indebærer risici for fysisk skade. Risici for skade kan ikke elimineres fuldstændig (uden at ændre RR 
Eventens udfordrende karakter) uanset grundighed, omhyggelighed, foranstaltninger og forholdsregler taget 
af RRR (herefter samlet benævnt ”Risici”). Jeg anerkender samtidig, at RR Eventen er en yderst 
anstrengende event, og at der er risici og farer ved at deltage i eventen. Jeg er indforstået med, at disse 
risici og farer kan blive forøget som følge af, at RR Eventen som oftest udføres under ekstreme forhold og 
omstændigheder.	  
Jeg forstår og anerkender, at Risici omfatter, men ikke er begrænset til: 	  

1) min kontakt eller sammenstød med genstande/objekter (fx med tilskuere eller eventpersonale, andre 
deltagere, motorkøretøjer, maskiner, natur- eller menneskeskabte genstande eller forhindringer),	  

2) mit møde med RR Eventens forhindringer og udfordringer (fx natur- menneskeskabt(e) vand, 
 veje og overflader, nærkontakt og/eller kontakt med tyk røg, åben ild, pigtråd, rør 
og elektriske stød),	  

3) ekstremt udfordrende forhold og omstændigheder på	  ruten hvor RR Eventen udføres,	  
4) vejrrelaterede risici (fx ekstrem varme og/eller kulde, høj luftfugtighed, is, regn og tåge),	  
5) min egen uregerlige eller upassende adfærd under RR Eventen,	  
6) andre deltageres uregerlige eller upassende adfærd under RR Eventen,	  
7) naturfarer (fx ujævnt terræn, stenskred, lynnedslag, jordskælv, angreb af dyr, kontakt med giftige 

planter og vand).	  
	  

Jeg forstår og anerkender, at samtlige disse risici, samt andre ikke specifikt nævnte risici, kan forårsage 
personskade eller skader, der kan kategoriseres som mindre, alvorlige eller endda katastrofale skader. 
Mindre	   skader er almindelige skader og omfatter, men er ikke begrænset til: blå	  mærker, forstuvninger, 
forstrækninger, muskelspændinger, ømhed, kvalme, rifter, solskoldning, hudafskrabninger, flænger og 
blodudtrædninger. Alvorlige	   skader er mindre almindelige, men forekommer undertiden. Alvorlige skader 
omfatter, men er ikke begrænset til: tab eller beskadigelse af ejendele, knoglebrud, overrivning eller 
forstrækning af ledbånd og sener, hjernerystelse, dehydrering, hedeslag, og andre varmerelaterede 
lidelser, psykisk stress eller udmattelse, infektion, opkastning, forvridninger, forhøjet kropstemperatur, 
nedkøling, forfrysninger, blodmangel, elektrolytforstyrrelse, bevidstløshed, besvimelse, svimmelhed, 
krampe, elektrisk stød og/eller skade og neurologisk lidelse/skade. Katastrofale	  skader er sjældne; RRR synes 
dog, at deltagerne skal være opmærksomme på, at de kan forekomme. Katastrofale skader omfatter, men 
er ikke begrænset til: permanente handicap, slagtilfælde, fejl eller funktionsforstyrrelse i en eller flere 
organer, fysisk organskade, rygmarvsskade, lammelse, hjerteanfald, hjertesvigt, hævelse af hjernen eller 
død. 	  
Jeg er indforstået med, at det er mit eget ansvar at konsultere min egen læge forud for min deltagelse i RR 
Eventen for at sikre, at jeg er rask nok til at deltage, og at min helbredstilstand ikke forøger risici for 
skader. 	  
Hvis jeg tror eller bliver opmærk på, at forhold omkring RR Eventens rute, faciliteter eller udstyr er usikre 
eller frembyder urimelige risici, skal jeg straks underrette RR Eventens eller Horsens Statsfængsels 
personale. Jeg accepterer og er fuldt ud ansvarlig for tilstanden og tilstrækkeligheden af mit eget, eller 
andres, udstyr, som jeg medbringer til RR Eventen. 	  
Jeg	  forstår	  til	  fulde	  de	  Risici,	  der	  er	  ved	  at	  deltage	  i	  RR	  Eventen.	  Jeg	  deltager	  villigt	  og	  frivilligt	  i	  RR	  Eventen.	  Jeg	  har	  
læst	  de	  forudgående	  afsnit,	  og	  anerkender,	  at:	  

1)	  jeg	  forstår	  formålet	  med	  og	  karakteren	  af	  RR	  Eventen,	  
2)	  jeg	  forstår	  de	  krav,	  RR	  Eventen	  stiller	  til	  min	  fysiske	  tilstand,	  
3)	  jeg	  forstår	  de	  potentielle	  konsekvenser	  af	  de	  skader,	  der	  kan	  opstå	  som	  følge	  af	  min	  deltagelse	  i	  RR	  Eventen,	  	  
4)	  jeg	  bekræfter	  at	  være	  bekendt	  med	  alle	  de	  Risici,	  der	  er	  ved	  deltagelsen	  i	  RR	  Eventen,	  	  
5)	  jeg	  forstår,	  at	  RRR	  anbefaler,	  at	  jeg	  sikrer	  mig,	  at	  jeg	  har	  en	  sygeforsikring,	  som	  dækker	  eventuelle	  skader,	  jeg	  

kan	   lide	   som	   følge	  af	  min	  deltagelse	   i	  RR	  Eventen.	   Jeg	  er	  bekendt	  med,	  at	   visse	   sygeforsikringer	   ikke	  dækker	  
skader	  pådraget	  under	  ekstremsport.	  Deltagelse	  i	  RR	  Eventen	  kan	  have	  karakter	  af	  ekstremsport.	  

Ansvarsbegrænsning	  
	  
RRR begrænser generelt sit ansvar i forbindelse med løbet til de vilkår og de summer som er gældende 

for den erhvervsansvarsforsikring som RRR har udtaget og som opfylder lovgivningens 
krav.	  

Jeg giver hermed afkald på	  at gøre krav, som kan opstå	  som følge af min deltagelse i RR Eventen, gældende 
mod RRR og samtlige af Arrangørerne, herunder krav opstået: 	  

1) som følge af Risici, fx personskade (herunder død) fra hændelser eller sygdom som opstår som følge af 
deltagelse i RR Eventen, skade forårsaget under træning, under RR Eventen, og mens jeg befinder mig i 
og omkring Horsens Statsfængsel under eller i tilknytning til RR Eventen, 	  

2) som følge af andre hændelser end de under 1) nævnte, som kan opstå	   under min deltagelse i RR 
Eventen, og mens jeg befinder mig i og omkring Horsens Statsfængsel,	  

3) som følge af skade på, tab eller tyveri af mine ejendele opstået under RR Eventen, og mens jeg 
befinder mig i og omkring	  Horsens Statsfængsel,	  

4) som følge af RRRs eller en af Arrangørernes simpelt uagtsomme adfærd. 	  



 

 

Uanset	   ovenstående skal intet i denne Aftale begrænse eller udelukke hverken RRRs eller nogen af 
Arrangørernes ansvar for død eller personskade opstået som følge af RRRs eller en af Arrangørernes grove 
uagtsomhed eller forsæt. 	  
	  
Det er aftalt mellem parterne, at uanset om en bestemmelse i denne aftale, måtte blive underkendt ved 
domstolene, da skal de øvrige bestemmelser i aftalen være upåvirkede heraf og  bestå	   i videst muligt 
omfang.	  
	  
Skadesløsholdelse:	  
Jeg accepterer at skadesløsholde RRR og andre af Arrangørerne i forbindelse med:	  

1) en Nærståendes krav som er opstået som følge af min deltagelse i RR Eventen,	  
2) ethvert krav fra andre deltagere, redningspersonale og andre, der er opstået som følge af min adfærd i 

løbet af min deltagelse i RR Eventen.	  
Lovvalg	  og	  værneting:	  
Denne Aftale er undergivet dansk ret. Tvister afgøres ved domstolene i Danmark.	  
Fortolkning:	  
Jeg forstår og accepterer, at denne Aftale skal fortolkes så	  bredt og vidtfavnende som tilladt under dansk 
ret. Såfremt en bestemmelse (eller en del heraf) i denne Aftale er ugyldig, berører det ikke gyldigheden af 
øvrige aftaler og/eller bestemmelser.	  
Den	  endelige	  aftale	  mellem	  parterne:	  
Denne Aftale erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler, drøftelser og løfter mellem parterne. 
Jeg forstår, at nærværende Aftale er den endelige Aftale mellem mig og RRR i relation til de i Aftalen 
omhandlede forhold, og at Aftalen ikke kan ændres på	  nogen måde af hverken RRRs agenter, kontraktparter 
eller ansatte. Jeg er enig i, at denne Aftale kan ændres af RRR, ved at RRR giver 30 dages skriftlig varsel til 
mig forud for datoen for afholdelsen af RR Eventen. Såfremt jeg ikke kan acceptere de ændrede vilkår, skal 
jeg meddele dette skriftligt til RRR senest 7 dage før afholdelsen af RR Eventen, og i givet fald accepterer 
jeg, at jeg ikke kan deltage i RR Eventen. Under disse omstændigheder vil det startgebyr, som jeg har 
betalt, blive tilbagebetalt til mig senest 30 dage efter jeg har meddelt RRR, at jeg ikke kan acceptere de 
ændrede vilkår. Såfremt jeg ikke skriftligt meddeler RRR, at jeg ikke kan acceptere de ændrede vilkår, skal 
jeg anses at have accepteret de ændrede vilkår i denne Aftale. Skriftlig meddelelse kan afgives af både RRR 
og mig per e-mail.	  
	  
Bestemmelser	  til	  beskyttelse	  af	  deltagerne:	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

• Jeg bekræfter, at jeg er ved godt helbred, og i tilstrækkelig fysisk form til at kunne 
deltage sikkert i RR Eventen. Jeg bekræfter, at jeg ikke har nogen kendte fysiske eller 
psykiske lidelser, der kan påvirke min evne til at kunne deltage sikkert i RR Eventen, eller 
vil kunne resultere i, at min deltagelse vil udgøre en fare for mig selv eller for andre.	  

• Jeg bekræfter, at RRR opfordrer mig til at sikre, at jeg får godkendelse fra min læge til at 
deltage forud for RR Eventen.	  

• Jeg bekræfter, at jeg ikke er blevet frarådet af en læge at deltage i RR Eventen.	  
• Jeg forstår, at det er mit eget ansvar løbende at sikre min fysiske og psykiske tilstand 

under RR Eventen, og jeg er enig i, at jeg skal trække mig fra RR Eventen øjeblikkeligt, og 
underrette RR Eventens eller Horsens Statsfængsels personale, hvis min deltagelse på	  noget 
tidspunkt vil udgøre risiko for mig selv eller for andre. 	  

• I tilfælde af at jeg kommer ud for en hændelse, som medfører min bevidstløshed, tillader 
jeg, at passende RRR personale og medicinsk personale til stede ved RRR Eventen kan 
træffe akutte medicinske beslutninger på	  mine vegne (herunder, men ikke begrænset til 
hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter).	  

• Jeg autoriserer RRR til at sikre akut lægehjælp eller transport til mig, når det skønnes 
nødvendigt af RRR.	  

• Jeg anerkender, at RRR har indført disse regler for at beskytte alle, der deltager i RR 
Eventen mest muligt. Jeg er enig i, at RRR kan stoppe eller forhindre min deltagelse i RR 
Eventen (og om nødvendigt fjerne mig fra Ledreborg Slot), hvis min deltagelse, adfærd, 
eller tilstedeværelse, udgør en fare for mig selv eller for andre personer tilstede ved RR 
Eventen.	  

• Jeg bekræfter at have modtaget fyldestgørende information og svar på	  mine evt. spørgsmål 
vedrørende løbet og dets tekniske installationer forud for min deltagelse, tilstrækkelige til 
at jeg selv har haft mulighed for at foretage en tilstrækkelig sikkerhedsmæssig 
bedømmelse af løb og udstyr sammenholdt med mine mentale og fysiske færdigheder. 
Ligeledes at jeg har haft mulighed for og er blevet opfordret til forudgående at inspicere 
rute og installationer.	  

Regler	  for	  deltagelse:	  
Jeg accepterer, at min deltagelse i RR Eventen og relaterede aktiviteter er underlagt:	  

1) de vilkår der fremgår af nærværende aftale, herunder afsnittene om Risici, Ansvarsbegrænsning og 
Skadesløsholdelse,	  

2) alle skriftlige vilkår, regler og bestemmelser der fremgår ved RR Eventen, og på	  RRRs hjemmeside, 
www.rebornraw.com, og	  

3) alle retningslinjer, instruktioner og beslutninger truffet af RRR og RRRs og Horsens Statsfængsels 
 personale på	  dagen for RR Eventens afholdelse.	  

Force	  majeure:	  
Jeg anerkender, at RRR efter eget skøn kan udskyde, ændre eller aflyse RR Eventen såfremt forholdene, 
eller natur- eller menneskeskabte nødsituationer, gør planlægningen eller afholdelsen af RR Eventen 
urimelig vanskelig eller usikker. Jeg er enig i, at ”nødsituation”	   skal betyde enhver begivenhed uden for 
RRRs kontrol, herunder, men ikke begrænset til: stærkt vind, ekstrem regn, orkan, tornado, jordskælv, 
oversvømmelse, terrorisme eller trusler, brand, varslet eller igangværende strejke, oprør, mangel på	  
arbejdskraft, krig, undtagelsestilstand, og/eller uundgåelig tilskadekomst. 	  
Tilbagebetaling:	  
Jeg anerkender, at deltagergebyret og forbundne omkostninger for deltagelse i RR Eventen (herunder 
valgfrie køb af produkter, tilskuerbilletter og donationer) ikke er refunderbare, herunder, men ikke 
begrænset til, i tilfælde af, at jeg er forhindret i at deltage på	   grund af sygdom eller tilskadekomst, 
medmindre: 	  

1) RRR aflyser, væsentligt forsinker eller foretager væsentlige ændringer i RR Eventen, 	  
2) RRR foretager en væsentlig ændring af lokationen, hvor RR Eventen afholdes,	  
3) RRR ændrer datoen for RR Eventen, så	  jeg ikke længere har mulighed for at deltage.	  

Såfremt jeg i et af de førnævnte tilfælde 1), 2) eller 3), har ret til at få	  mit deltagergebyr refunderet, kan 
RRR tilbyde mig at deltage i et andet RR Event i Danmark uden merpris (såfremt jeg accepterer dette, er 
jeg ikke berettiget til at få	  mit deltagergebyr refunderet). Alternativt, og efter RRRs eget valg, kan RRR 
vælge at refundere mit deltagergebyr.	  
Såfremt jeg bliver forhindret i at deltage, som følge af at jeg bliver indkaldt til militærtjeneste, og jeg kan 
fremlægge dokumentation på, at indkaldelsen konflikter med min deltagelse i RR Eventen, kan RRR (men er 
ikke forpligtet til), vælge at refundere mit deltagergebyr.	  
Bortvisning	  fra	  RR	  Eventen	  eller	  Horsens	  Statsfængsel	  
Jeg er indforstået med, at RRRs eller Horsens Statsfængsels personale kan forbyde eller stoppe mig i at 
deltage i RR Eventen og/eller straks bortvise mig fra RR Eventen og området i og omkring Horsens 
Statsfængsel, hvis de mener, at jeg har overtrådt gældende regler, bestemmelser, retningslinjer, 
instruktioner, beslutninger eller love; eller hvis min adfærd medfører fare eller risici for mig selv, enhver 
anden person, bygninger eller løsøre af enhver art. 	  
Indstilling	  og	  adfærd:	  
På	  dagen for RR Eventens afholdelse bekræfter jeg, at jeg vil (i) opføre mig hensigtsmæssigt på	  ethvert 
tidspunkt, (ii) opføre mig respektfuldt over for andre mennesker, udstyr, bygninger og faciliteter, og (iii) 
deltage i RR Eventen med en samarbejdsvillig og positiv indstilling. 	  
Alkohol	  og	  narkotika:	  
Jeg bekræfter, at: 	  

1) jeg ikke vil være påvirket af alkohol, narkotika eller ikke-receptpligtig medicin i løbet af min 
deltagelse på	  forhindringsbanen i RR Eventen, og 	  



 

 

2) at jeg ikke må	   indtage en uhensigtsmæssig mængde alkohol eller være under påvirkning af illegale 
narkotiske stoffer ved RR Eventens after party. 	  

	  
Særlige	  regler:	  
Jeg anerkender og accepterer, at jeg på	  dagen for RR Eventens afholdelse, skal: 	  

1) undlade at urinere eller besørge uden for de dertil indrettede faciliteter, 	  
2) undlade at medbringe dyr til RR Eventen, 	  
3) undlade at benytte udstyr med hjul under min gennemførelse af forhindringsbanen ved RR Eventen, 	  
4) undlade at bære tøj eller benytte udstyr som kan udgøre en fare eller risiko for mig selv, andre 

deltagere, tilskuere og/eller personale og 	  
5) overholde alle anvisning og instruktioner fra RRRs og Horsens Stasfængsels personale og alle RRRs og 

Horsens Statsfængsels regler og forskrifter.	  
	  
Jeg anerkender, at RRR og Horsens Statsfængsels personale i tilfælde af at en nødsituation opstår, kan 
bruge de kontaktoplysninger og øvrige personlige oplysninger jeg har oplyst i forbindelse med registrering af 
min deltagelse i RR Eventen og alle øvrige relevante persondata, hvis jeg skulle modtage lægelig assistance 
ved RR Eventen. 	  
	  
Fotografering:	  
Jeg anerkender, at enhver og alle fotografier, film, optagelser og lignende, taget af mig under min 
deltagelse i RR Eventen af RRR eller dets affilierede selskaber eller kontraktparter bliver og forbliver RRRs 
ejendom.. Jeg anerkender, at sådanne fotografier, film, optagelser og lignende af mig kan udbredes, 
tilpasses, ændres, eller anvendes helt eller delvist af RRR på	   dets hjemmeside og i RRRs 
markedsføringsmateriale i forbindelse med reklame og markedsføring af RRR og RR Events, uden 
forudgående varsel eller kompensation. 	  
	  
Alder:	  
Jeg bekræfter, at jeg er 18 år gammel eller derover. 	  
	  
	  
	  
	  
	  
Underskrift:	  
Jeg	  har	   læst	  denne	  Aftale,	  og	   jeg	  bekræfter,	  at	   jeg	   forstår	   indholdet	  heraf	   til	   fulde.	   	   Jeg	  er	   indforstået	  med,	  at	   jeg	  
begrænser	  mine	  rettigheder	  ved	  at	  underskrive	  denne	  aftale.	  
	  
	  
	  
	  
___________________________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Underskrift	  
	  
	  
	  
___________________________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Navn	  med	  blokbogstaver	  
	  
	  
	  
___________________________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dato	  


