
ERKLÆRING ANGÅENDE MINDREÅRIGE PASSASJERER (BARN) SOM REISER ALENE /
HANDLING ADVICE FOR UNACCOMPANIED MINOR (UM) CHILDREN TRAVELLING ALONE
Fylles ut i 3 eksemplarer og tas med til innsjekk / Fill in and sign 3 copies of this form and bring them with you to check-in.

Passasjerens (barnets) fulle navn / The name of the child (Full Name): Fødselsdato / Date of Birth:

Allergi/andre merknader / Allergy/Other Notes: 

Avreise fra / Departure from (Airport): Rutenummer / Flight Number: Dato / Date: Kl. / Departure Time:

Bestemmelsessted (flyplass) / Destination - City: Dato / Date: Kl. / Time:

Følge ved avgang – navn / Escort on DEPARTURE (Full Name) / Relation to the Minor (UMNR): Mobiltelefon / Mobile phone/Contact phone: 

Adresse / Address:

Eventuell følge ved bytte/mellomlanding – navn / Escort on TRANSIT (Full Name) / Relation to the Minor (UMNR): Mobiltelefon / Mobile phone/Contact phone: 

Adresse / Address:

Passasjeren blir hentet av – navn / Escort on ARRIVAL (Full Name) / Relation to the Minor (UMNR): Mobiltelefon / Mobile phone/Contact phone: 

Adresse / Address:

• Undertegnede erklærer herved at ovennevnte, mindreårige passasjer vil bli fulgt til avgangsstedets flyplass av en ansvarlig person, og at personen ikke forlater 
flyplassen før flyet har lettet. Videre erklæres det at en ansvarlig person vil møte barnet på bestemmelsesstedets flyplass og ta vare på barnet etter at det har 
forlatt flyet og eventuelt passert toll- og passkontroll.

• Undertegnede er innforstått med at vær- og/eller andre forhold som det transporterende selskap ikke kontrollerer, kan forårsake at flyet må lande på annet sted 
enn ovennevnte flyplass, og at reisen eventuelt må fullføres med et annet transportmiddel. Da det befordrende flyselskap påtar seg transporten av en mindreårig 
passasjer, erklærer undertegnede seg innforstått med å holde flyselskapet skadesløs for alle utgifter i forbindelse med pass av barnet, forutsatt at disse utgifter 
ligger utenfor rammen av den service som vanligvis ytes voksne passasjerer på vedkommende rute.

• Videre er undertegnede innforstått med å avholde seg fra å gjøre det transporterende selskap ansvarlig og erstatningspliktig i forbindelse med transporten, med 
unntagelse av det ansvar som det transporterende selskap har overfor voksne passasjerer.

• Undertegnede er innforstått med at uriktige opplysninger om barnets alder, kan føre til at barnet ikke blir akseptert for reisen.

• I confirm that a person responsible will accompany the above-mentioned minor to the airport on departure, and that he/she shall not leave the airport until the 
aircraft has departed. Furthermore, I confirm that a company representative at the airport on arrival will meet the minor, and that this person will take care of the 
minor after leaving the aircraft and through eventual  customs and passport checks.

• I am informed that weather conditions or other circumstances which cannot be controlled by the carrier, may cause irregularities and that the aircraft may have 
to land at another airport than the airport stated above, and that the journey might be carried through by other means of transportation.

• I authorize the carrier to take whatever action they consider necessary to ensure the minor’s safety custody. I agree to indemnify and reimburse the carrier for 
the necessary and reasonable costs and expenses incurred by them in taking such action, provided that these expenses are outside the limits of the service given 
to adult passengers on the same flight. Further, I agree to restrain from causing the carrier to be responsible and liable in damages in connection with the trans-
portation, except for the responsibility and liability the carrier has towards adult passengers.

Sted, dato / Place, date: Underskrift / Signature:

Familieforhold til den mindreårige passasjer / Your relation to the minor (UMNR): Mobiltelefon / Contact phone: 

Fullstendig adresse / Your full address: Postnr./Sted / Zip Code/Place:
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