
  
 
Til foreldre/foresatte 

 

GODKJENNING AV KJØRING AV SPEIDER I PRIVAT BIL 
 

Ved ulike former for ekskursjoner kan det være praktisk at speidere kjøres i private biler. Vi ber om at 

dere godkjenner denne måten å transportere deres barn på. 

Grimstad FSK Sjø har ansvar for å godkjenne sjåfører og kjøretøy før kjøring kan finne sted. 

Sikring av speidere i bil skal være i henhold til gjeldende lover/forskrifter. 

☐ Ja, jeg/vi godkjenner at mitt/vårt barn kan kjøres i privat bil ved ekskursjoner. 

☐ Nei, jeg/vi godkjenner ikke at mitt/vårt barn kan kjøres i privat bil ved ekskursjoner. 

 

Godkjenningen gjelder fra  ……………………………  inntil jeg/vi melder fra om endring 
 (dato) 

 
Dato: ……………………….. …………………………………………………….. 
 Underskrift foresatt 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Til foreldre/foresatte 

 

GODKJENNING AV TRANSPORT AV SPEIDER I PRIVAT BÅT 
 

Ved ulike former for ekskursjoner kan det være nødvendig at speidere transporteres i private båter. 

Vi ber om at dere godkjenner denne måten å transportere deres barn på. 

Grimstad FSK Sjø har ansvar for å godkjenne båtførere og båter før transport kan finne sted. 
Alle båter, også private, skal tilfredsstille kravene som stilles av Norges speiderforbund. 

Alle skal ha flyteplagg når de ferdes i båt. 

☐ Ja, jeg/vi godkjenner at mitt/vårt barn kan transporteres i privat båt ved ekskursjoner. 

☐ Nei, jeg/vi godkjenner ikke at mitt/vårt barn kan transporteres i privat båt ved ekskursjoner. 

Godkjenningen gjelder fra  ……………………………  inntil jeg/vi melder fra om endring 
 (dato) 

 
Dato: ……………………….. …………………………………………………….. 
 Underskrift foresatt 



  
 
Til foreldre/foresatte 

 

BADING 
 

 

I forbindelse med møter/turer/leirer i regi av Grimstad FSK Sjø kan det være aktuelt å la speidere 
bade. 
 
Vi ber om at dere godkjenner / ikke godkjenner at deres barn kan bade i speidersammenheng. 
 
Vi har krav som er: 
 
1) Maks 10 speidere pr. voksen. 
 
2) Voksen badevakt skal ha avlagt godkjent livredningsprøve. 
 

☐ Ja, jeg/vi godkjenner at mitt/vårt barn kan bade i speidersammenheng under forutsetning av 
at disse reglene følges. 

 

☐ Nei, jeg/vi godkjenner ikke at mitt/vårt barn kan bade i speidersammenheng under 
forutsetning av at disse reglene følges. 

 
Godkjenningen gjelder fra  ……………………………  inntil jeg/vi melder fra om endring 

 (dato) 

Dato: ……………………….. …………………………………………………….. 
 Underskrift foresatt 


