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PAINTBALL 
Forbord Søndre 

KONTRAKT 
 

NAVN: _________________________________ FØDSELSDATO: ____________ 

(blokkbokstaver)       

 

FORESATT (hvis under 18 år): __________________________________________ 

(blokkbokstaver) 

 

All spilling skjer på eget ansvar. Undertegnete bekrefter å ha lest og forstått 

reglementet som er beskrevet på side 2 i dette dokumentet. 

Undertegnede er også kjent med at under paintballspilling kan man bli truffet av 

paintballer i høy hastighet og at de kan påføre spilleren skader. Andre skader som 

følger av at dette er en sportsaktivitet, kan også oppstå.  

Undertegnede er innforstått med at all spilling og bruk av bane og utstyr skjer på 

eget ansvar, og at arrangør ikke kan belastes økonomisk eller på annen måte 

dersom skade skjer på spilleren, tredjeperson, utstyr, bygninger eller annet. 

Undertegnede er erstatningspliktig for skader som oppstår som følge av uvettig 

bruk eller brudd på sikkerhetsreglene. 

 

 

_____________________________ 

SIGNATUR 

 

__________________________________ 

SIGNATUR FORESTATT (hvis under 18 år) 

  



 S i d e  | 2  

REGLEMENT 
 

1. Spiller plikter alltid å følge instrukser fra arrangøren. 

2. Personer under 18 år, skal ha skriftlig tillatelse fra foresatte. 

3. All spilling foregår på eget ansvar. Skulle det oppstå skader, er spilleren selv 

ansvarlig for dette. 

4. Spilleren er erstatningspliktig for hærverk på utstyr eller bane.  

5. Maske skal ALLTD være på under spill og opphold på bane. 

6. Markøren skal ALLTID være sikret OG løpsplugg/løpskondom skal ALLTID 

være på når man ikke oppholder seg på banen. Dette gjelder også i 

safezone/respawn områder. 

7. Det er kun tillatt med baller delt ut av arrangøren. 

8. Hvis avstanden til motspiller er mindre enn 2 meter, IKKE skyt, men pek og 

rop MARKERT.  

9. Skyt aldri på en spiller som allerede er markert. 

10. En spiller som er markert forlater banen så raskt som mulig, og holder 

markøren eller hånda over hodet mens man går ut.  

11. Skyting i himmelretning eller mot veggen er strengt forbudt.  

12. Bruk av alkohol og eller andre rusmidler under spilling er ikke tillatt.  

Bryter en spiller noen av reglene, kan vedkommende bli bortvist fra banen. 

Personen får da ikke lov til å spille paintball.  

Det vil bli gitt felles instrukser ved oppmøte, der dere får informasjon om hvordan 

banen og spillet er lagt opp og hvordan alt utstyr fungerer. 

Paintball Forbord Søndre forbeholder seg retten til å bruke bilder og video tatt 

opp under spill. 
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