
Nasjonal lisens



Denne lisensen er kun gyldig for trening 
og konkurranser i de nordiske land, i regi 
av respektive lands forbund, sammen med 
dokumentasjon for betalt medlemskap i 
klubb tilsluttet NMF.

Ved ulykke, kontakt

IF Skadeforsikring  02400
(…fra utlandet)  +47 980 02400
Idrettens helsetelefon 02401

Vilkår og ytterligere informasjon:
www.nmfsport.no



International License



Accident? Please contact:

SOS International +44 (0)208762 8008
IF Skadeforsikring  +47980 02400
Idrettens helsetelefon (Norway) 02401

Information regarding insurance:
www.nmfsport.no/insurance

This personal license is a general starting 
permission to participate in activities  
sanctioned by; FIM/FIME, IFMAR/EFRA and 
UIM or others approved by NMF.

This license does not replace FIM/FIME, 
IFMAR/EFRA or UIM championship licenses 
issued by the mentioned federations. This 
license contains personal insurance according 
to the international federations demands.



Barnelisens



Ved ulykke, kontakt NMF for veiledning

Vilkår og ytterligere informasjon:
www.nmfsport.no

Denne lisensen er kun gyldig for kjøring i 
regi av en klubb tilsluttet NMF eller NMFs 
støtteorganisasjoner med dokumentasjon 
for betalt medlemskap i klubb tilsluttet  
Norges Motorsportforbund.

Ikke gyldig for statusløp som Norgescup, 
Norgesmesterskap, EM eller VM. Se NMFs  
Barneidrettsforskrift for rettigheter og vilkår 
for barneaktiviteter: nmfsport.no/barn

Fra fylte 5 år:  Trening
Året barnet fyller 6 år: Lokale konkurranser
9 år:  Regionale konkuranser
11 år:  Åpne konkurranser i Norden



Grunnlisens



Denne lisensen er kun gyldig for trening og 
lukkede konkurranser i Norge, samt trening 
i de nordiske land i regi av respektive lands 
forbund,  sammen med dokumentasjon for 
betalt medlemskap i klubb tilsluttet NMF. 

Ved ulykke, kontakt

IF Skadeforsikring  02400
(…fra utlandet)  +47 980 02400
Idrettens helsetelefon 02401

Vilkår og ytterligere informasjon:
www.nmfsport.no



Treningslisens



Denne lisensen er kun gyldig for trening og 
lukkede konkurranser i Norge, samt trening 
i de nordiske land i regi av respektive lands 
forbund,  sammen med dokumentasjon for 
betalt medlemskap i klubb tilsluttet NMF. 

Ved ulykke, kontakt

IF Skadeforsikring  02400
(…fra utlandet)  +47 980 02400
Idrettens helsetelefon 02401

Vilkår og ytterligere informasjon:
www.nmfsport.no




