
 

                                 

Handling Advice for Unaccompanied Minor 
Erklæring for barn som reiser alene 

 

 

 
Passenger details/Informasjon om passasjer:                                                            Orginal 1st carrier on outward journey 

Family or Surname/Etternavn 

 

Given name/Navn Age/Alder Sex/Kjønn Language/Språk 

 

Comments/Eventuelle merknader 

 

 

 

 
 

 

 

 

Outward Journey/Utreise 

 

Return Journey/Hjemreise 

 

From/Fra To/Til Flight No./Flynr Date/Dato From/Fra To/Til Flight No./Flynr Date/Dato 

        

        

Escort on Departure/Følge ved avgang 
Name/Navn 

 

Escort on Departure/Følge ved avgang 
Name/Navn 

 

Escort on Arrival/Følge ved ankomst 

Name/Navn 
 

Escort on Arrival/Følge ved ankomst 

Name/Navn 
 

Address/Adresse 

 

Address/Adresse 

Telephone/Telefon Telephone/Telefon  

 

 

Name of parent or guardian/navn på forelder eller verge Telephone/Telefon 

Address/Adresse Date/Dato 

 

 

Filled in at the airport/Fylles ut på flyplassen: 

 

Signature/Signatur 

 

 

Issued by/Utstedt av 

 

 

Dep.code/Avd. 

 

Child`s ref.No/ 

Barnets ref.nr. 

 

 
 
 

I confirm that I have arranged for the above mentioned minor to be accompanied to the airport on departure and on arrival by the persons 

named. These persons will remain at the airport until the flight has departed and/or be available at the airport at the scheduled time of 

arrival of the flight. Escorts must be prepared to show valid ID. 
 

Should the minor not be met as stated above, I authorize the carrier(s) to take whatever action they consider necessary to ensure the 

minor’s safe custody including return of minor to the airport of departure, and I agree to indemnify and reimburse the carrier(s) for the 

necessary and reasonable costs and expenses incurred by them in taking such action. 

 

I certify that the minor is in possession of all travel documents (passport, visa, health certificate, etc.) required by applicable laws. I, the 

undersigned parent or guardian of the above mentioned minor, agree to and request the unaccompanied carriage of the minor named 

above and certify that the information provided is accurate. 

 
Undertegnede bekrefter herved at jeg har arrangert for tidligere nevnt barn å bli fulgt på avreiseflyplass og møtt på ankomstflyplass av de 

angitte voksne personer. Disse vil forbli på flyplass til etter avgang og/eller være tilstede ved angitt ankomsttid. De voksne som følger og 

møter må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. 

 

Skulle ikke barnet bli møtt ved ankomst, autoriserer jeg flyselskapet (ene) til å ta de nødvendige forholdsregler det/de finner nødvendig 

for å sikre barnets velbefinnende, inkludert å returnere barnet til opprinnelig avreiseflyplass, og forplikter meg til å refundere alle utgifter 

flyselskapet(ene) måtte pådra seg ved slike forholdsregler. 

 

Undertegnede bekrefter herved at barnet har de nødvendige reisedokumenter (pass, visa, helseattest etc.) som lover og regler krever. 

Undertegnede, barnets foreldre eller verge til ovennevnte barn, samtykker til og ber om transport for tidligere nevnt barn uten følge, og 
bekrefter at de gitte informasjoner er korrekte. 



 

                                 

Handling Advice for Unaccompanied Minor 
Erklæring for barn som reiser alene 

 

 
 

Passenger details/Informasjon om passasjer:                                                            1st copy 1st carrier on return journey 

Family or Surname/Etternavn 
 

Given name/Navn Age/Alder Sex/Kjønn Language/Språk 

 

Comments/Eventuelle merknader 

 

 

 
 

 

 

 

 

Outward Journey/Utreise 
 

Return Journey/Hjemreise 
 

From/Fra To/Til Flight No./Flynr Date/Dato From/Fra To/Til Flight No./Flynr Date/Dato 

        

        

Escort on Departure/Følge ved avgang 
Name/Navn 

 

Escort on Departure/Følge ved avgang 
Name/Navn 

 

Escort on Arrival/Følge ved ankomst 

Name/Navn 
 

Escort on Arrival/Følge ved ankomst 

Name/Navn 
 

Address/Adresse 

 

Address/Adresse 

Telephone/Telefon Telephone/Telefon  
 

 

Name of parent or guardian/navn på forelder eller verge Telephone/Telefon 

Address/Adresse Date/Dato 

 

 

Filled in at the airport/Fylles ut på flyplassen: 

 

Signature/Signatur 

 

 

Issued by/Utstedt av 

 

 

Dep.code/Avd. 

 

Child`s ref.No/ 

Barnets ref.nr. 

 

 
 
 

I confirm that I have arranged for the above mentioned minor to be accompanied to the airport on departure and on arrival by the persons 

named. These persons will remain at the airport until the flight has departed and/or be available at the airport at the scheduled time of 
arrival of the flight. Escorts must be prepared to show valid ID. 

 

Should the minor not be met as stated above, I authorize the carrier(s) to take whatever action they consider necessary to ensure the 

minor’s safe custody including return of minor to the airport of departure, and I agree to indemnify and reimburse the carrier(s) for the 

necessary and reasonable costs and expenses incurred by them in taking such action. 

 

I certify that the minor is in possession of all travel documents (passport, visa, health certificate, etc.) required by applicable laws. I, the 

undersigned parent or guardian of the above mentioned minor, agree to and request the unaccompanied carriage of the minor named 

above and certify that the information provided is accurate. 

 
Undertegnede bekrefter herved at jeg har arrangert for tidligere nevnt barn å bli fulgt på avreiseflyplass og møtt på ankomstflyplass av de 

angitte voksne personer. Disse vil forbli på flyplass til etter avgang og/eller være tilstede ved angitt ankomsttid. De voksne som følger og 

møter må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. 

 

Skulle ikke barnet bli møtt ved ankomst, autoriserer jeg flyselskapet (ene) til å ta de nødvendige forholdsregler det/de finner nødvendig 

for å sikre barnets velbefinnende, inkludert å returnere barnet til opprinnelig avreiseflyplass, og forplikter meg til å refundere alle utgifter 

flyselskapet(ene) måtte pådra seg ved slike forholdsregler. 

 

Undertegnede bekrefter herved at barnet har de nødvendige reisedokumenter (pass, visa, helseattest etc.) som lover og regler krever. 
Undertegnede, barnets foreldre eller verge til ovennevnte barn, samtykker til og ber om transport for tidligere nevnt barn uten følge, og 

bekrefter at de gitte informasjoner er korrekte. 



 

                                 

Handling Advice for Unaccompanied Minor 
Erklæring for barn som reiser alene 

 

 
 

Passenger details/Informasjon om passasjer:                                                            2nd copy: Insert in UMNR wallet 

Family or Surname/Etternavn 
 

Given name/Navn Age/Alder Sex/Kjønn Language/Språk 

 

Comments/Eventuelle merknader 

 

 

 
 

 

 

 

 

Outward Journey/Utreise 
 

Return Journey/Hjemreise 
 

From/Fra To/Til Flight No./Flynr Date/Dato From/Fra To/Til Flight No./Flynr Date/Dato 

        

        

Escort on Departure/Følge ved avgang 
Name/Navn 

 

Escort on Departure/Følge ved avgang 
Name/Navn 

 

Escort on Arrival/Følge ved ankomst 

Name/Navn 
 

Escort on Arrival/Følge ved ankomst 

Name/Navn 
 

Address/Adresse 

 

Address/Adresse 

Telephone/Telefon Telephone/Telefon  
 

 

Name of parent or guardian/navn på forelder eller verge Telephone/Telefon 

Address/Adresse Date/Dato 

 

 

Filled in at the airport/Fylles ut på flyplassen: 

 

Signature/Signatur 

 

 

Issued by/Utstedt av 

 

 

Dep.code/Avd. 

 

Child`s ref.No/ 

Barnets ref.nr. 

 

 

I confirm that I have arranged for the above mentioned minor to be accompanied to the airport on departure and on arrival by the persons 

named. These persons will remain at the airport until the flight has departed and/or be available at the airport at the scheduled time of 
arrival of the flight. Escorts must be prepared to show valid ID. 

 

Should the minor not be met as stated above, I authorize the carrier(s) to take whatever action they consider necessary to ensure the 

minor’s safe custody including return of minor to the airport of departure, and I agree to indemnify and reimburse the carrier(s) for the 

necessary and reasonable costs and expenses incurred by them in taking such action. 

 

I certify that the minor is in possession of all travel documents (passport, visa, health certificate, etc.) required by applicable laws. I, the 

undersigned parent or guardian of the above mentioned minor, agree to and request the unaccompanied carriage of the minor named 

above and certify that the information provided is accurate. 

 
Undertegnede bekrefter herved at jeg har arrangert for tidligere nevnt barn å bli fulgt på avreiseflyplass og møtt på ankomstflyplass av de 

angitte voksne personer. Disse vil forbli på flyplass til etter avgang og/eller være tilstede ved angitt ankomsttid. De voksne som følger og 

møter må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. 

 

Skulle ikke barnet bli møtt ved ankomst, autoriserer jeg flyselskapet (ene) til å ta de nødvendige forholdsregler det/de finner nødvendig 

for å sikre barnets velbefinnende, inkludert å returnere barnet til opprinnelig avreiseflyplass, og forplikter meg til å refundere alle utgifter 

flyselskapet(ene) måtte pådra seg ved slike forholdsregler. 

 

Undertegnede bekrefter herved at barnet har de nødvendige reisedokumenter (pass, visa, helseattest etc.) som lover og regler krever. 
Undertegnede, barnets foreldre eller verge til ovennevnte barn, samtykker til og ber om transport for tidligere nevnt barn uten følge, og 

bekrefter at de gitte informasjoner er korrekte. 
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