
 

    
 
 
 
 
 
 
 
   Idrettens Forsikringssenter (IFS)  
   er idrettens eget forsikringssenter. 
 
    Idretts-Norge kan nå betale mindre for sine forsikringer! 
     Idretten har i lang tid betalt for mye for sine forsikringer, i    

     flere tilfeller med mangelfull dekning. Det er grunnen til at 

     Idrettens Helsesenter (Eid av NFF) har etablert Idrettens  

     Forsikringssenter, og sammen med Norges Idrettsforbund  

     jobbet frem en felles innkjøpsordning for forsikringer til  

     norsk idrett. 
 
    Målet er å tilby klubber og særforbund: 

• Skreddersydde forsikringsdekninger og vilkår  
for idrettsklubber  

• Markedets beste priser  
• Idretten administrerer sine egne forsikringer  

via Idrettens Forsikringssenter  
• Enkelt å bestille og trygghet for å være  

tilstrekkelig forsikret 
• Gi besparelse for å frigi flere ressurser for utøvelse av 

idrettsaktivitet 
    I samarbeid med Tryg tilbys nå et skreddersydd  
    forsikringsprodukt for klubber og særforbund tilknyttet i 
    Norges Idrettsforbund. 

 
    IFS utarbeider tilbudet som består av: 
 
     Idrettens trygghetspakke  

• Bedriftsansvar inkl. arrangøransvar  
• Rettshjelp 
• Underslag/ kriminalitet  
• Styreansvar 
• Ulykkesforsikring for medlemmer / frivillige f.eks. v/ 

dugnad / arrangement ol. 
• Yrkesskadeforsikring for inntil 1 årsverk 
• Transport av klubbens utstyr til/fra arrangementer 

    
    Idrettens trygghetspakke er et minimum av hva en klubb  
    bør være sikret mot. Se vedlegg 
 
    De fleste klubber har forsikringsbehov utover  
    Idrettens trygghetspakke, som IFS også gir tilbud på.  
    Dette omfatter blant annet:  

• Eiendeler (inventar, bygninger, maskiner) 
• Reiseforsikring for medlemmer til/fra arrangement 
• Personforsikringer/Yrkesskadeforsikring  
• Reiseforsikring ansatte / utøvere 

• Kjøretøy / Arbeidsmaskiner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor velge Idrettens Klubbforsikring  
i Tryg ? 
    
Klubben oppnår følgene gjennom IFS: 
 

• IFS gjør forsikring enkelt  
• IFS gir trygghet for å være tilstrekkelig forsikret 
• IFS forhandler på deres vegne = Lav kostnad  
• IFS sikrer løsninger iht. idrettens lover og regler 
• IFS ivaretar klubbenes interesser 
• IFS er uavhengig objektiv rådgiver 
• IFS bistår deg i et skadeoppgjør 

    

    
    
Dersom du ønsker å benytte deg av dette 
gode tilbudet får du i tillegg følgende  
kundefordeler som IFS kunde gjennom  
Tryg: 
 
Trygghetsgaranti 
Tryg garanterer erstatning ved skader på "uteglemte"  
personer eller objekter som har kommet i tillegg på  
eksisterende produkter i forsikringsperioden. 
 
 
Oppgjørsgaranti i forbindelse med skade 
Når endelig skadekrav inkl. fullstendig dokumentasjon  
foreligger, vil Tryg utbetale iht. forsikringsvilkårene  
innen 10 virkedager. Gjelder dog ikke personskader.  
Overskrider Tryg denne fristen vil egenandelen  
bortfalle (inntil kr 15.000 pr skadetilfelle) 
 
Vilkår 
For fullstendige vilkår, kontakt Idrettens Forsikringssenter 
 
 

                Ved spørsmål Ved spørsmål Ved spørsmål Ved spørsmål ––––    ta kontakt med ta kontakt med ta kontakt med ta kontakt med     
    

 
      email forsikring@02033.no  
 
      eller ring oss på Tlf. 02033 /innvalg 4  
 
 
 
 
 

IDRETTENS KLUBBFORSIKRING          
 

MARKEDETS BESTE TILBUD TIL KLUBBER TILKNYTTET NORGES IDRETTSFORBUND 

 



 

 

 

 
IDRETTENS TRYGGHETSPAKKE - OBLIGATORISKE FORSIKRINGSDEKNINGER  

SAMMENDRAG                                                                                                                     
For fullstendig omfang henvises til de gjeldende Vilkår og tilhørende sikkerhetsforskrifter 

 
Klubbforsikringen dekker Forsikringssum/ omfang                Egenandel 
 
Ansvar i egenskap av idrettsklubb/ eier av 
idrettsanlegg/ arrangør  
 
Forsikringen dekker erstatningsansvar for fysiske skader som oppstår 
som følge av forsikret virksomhet.  
Skaden må være konstatert i forsikringstiden.  
Forsikringen dekker også ansvar som eier eller bruker av fast eiendom 
som blir benyttet av klubben. 

 
 
Kr 10 000 000 pr skade                                kr 10.0000 

Rettshjelp Kr 200.000 pr skade                                     kr 10.000 

 
Kriminalitetsforsikring 
Forsikringen dekker direkte økonomisk tap som oppstår som 
følge av at ansatt overfor sikrede har gjort seg skyldig i følgende 
straffbare handling jf. Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10: 
- Underslag 
- Tyveri 
- Bedrageri 
- Utroskap 
- Dokumentfalsk 
Med direkte økonomisk tap menes det kronebeløp eller 
verdien av den gjenstand eller interesse som er frarøvet 
sikrede/ klubben. 
 
Straffbare handlinger som omfattes av forsikringen skal 
straks de blir oppdaget meldes til påtalemyndigheten. 

 
 
 
 
Kr 1.000.000 pr skade                                     kr 10.0000   

 
Styreansvarsforsikring 
Forsikringen dekker formueskade som følge av styreansvar som 
nåværende og fremtidige styremedlemmer og varamedlemmer, samt 
de som trer ut av styret i forsikringstiden, kan pådra seg i henhold til 
norsk rett.  
Erstatningsansvar som administrerende direktør kan pådra seg i 
henhold til ASL § 17-1.  
Kostnadsfri bistand forbundet med rettslig behandling av krav som er 
reist mot styret og som er omfattet av forsikringen. 
Forsikringen dekker ikke:  

• Forsettlig påført tap  
• Straffebøter  
• Tap som følge av bestikkelser og korrupsjon  
• Person- og tingskade 

 
 
 
Kr 5 000 000 pr skade                                      Ingen egenandel 
 

 
Ulykkesforsikring for frivillige/ dugnadsaktiviteter 
Forsikringen gjelder under organisert felles dugnadsarbeid i klubbens 
regi 
 
Forsikringen omfatter ulykkesskade som rammer forsikrede. 
Med ulykkesskade menes en fysisk skade på kroppen som er  
forårsaket av en plutselig og uventet, ytre fysisk hendelse - et 
ulykkestilfelle - som skjer i forsikringstiden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ved død                        kr 200.000                  Ingen egenandel 
 
Ved 100% inv.             kr 1 000 000                  Ingen egenandel 
 

 
Yrkesskadeforsikring for 1 årsverk/ kontor/adm.  
Forsikringen dekker i henhold til Lov om Yrkesskade 

 
 
15 G v/ død                                                            
22-30 G v/ Ervervsmessig uførhet 
4,5 G v/ medisinsk invaliditet 

Transportforsikring 
Forsikringen gjelder transport av utstyr til/fra arrangementer 
inkludert opphold. Forsikringen omfatter fysisk skade på, eller 
tap av sportsutstyr tilhørende klubben. (Utstyr eid av 
medlemmene er ikke dekket) 

 
Kr 75.000                                                           kr 3.000 



            

 
 
TILBUD PÅ UTVIDELSER / TILLEGGSDEKNINGER FOR IDRETTSKLUBBER          

                                                                                                                                           
For fullstendig omfang henvises til de gjeldende Vilkår og tilhørende sikkerhetsforskrifter 

 

Forsikringen dekker  

 

 
Etter erstatningsmessig skade omfatter forsikringen også blant annet: 

Reiseforsikring for medlemmene i klubben 

Forsikringen dekkes på reise fra/til og under opphold på 
arrangementer  
Og omfatter følgende dekninger: 
- avbestilling av reise 
- forsinkelse i reiseruten 
- reisegods 
- reisesyke 
- evakuering 
- privat ansvar 

- rettshjelp 

 

 

 

jfr. Vilkårene for summer og bestemmelser 
 

 

Personforsikringer for ansatte lønnet av 
klubben 

- Yrkesskadeforsikring 

- Fritidsulykke 

- Klubbens ansatte på tjenestereiser 

- Klubbens ansatte på fritidsreiser 

- Behandlingsforsikring 

 

 

 

Maskiner, inventar, løsøre og varer 
 
Maskiner, varer og løsøre er dekket inntil forsikringssum angitt i 
forsikringsbeviset.  
 
Tingforsikringen omfatter skadehendelsene brann, vann, 
tyveri/hærverk og naturskader som rammer virksomheten. 
 
Egenandel: kr 10.000 

� Bygningsmessig innredning inntil kr 500.000  

� Bruddskade på glassruter inntil kr 20.000 per rute  

� Bruddskade på skilt inntil kr 50.000 per enhet  

� Skade på eller tap av stasjonært EDB-utstyr inntil kr 50.000 per enhet  

� Rekonstruksjon av arkiver og data samt tap av kundefordringer inntil kr 100.000   

� Skade på bygning/rom ved innbrudd/utbrudd inntil kr 15.000   

� Ran av penger/verdipapirer/varer og løsøre inntil kr 100.000  

� Penger verdisaker under lås inntil 20.000 kroner  

� Skade på og tap av ansattes tøy og effekter på inntil kr 5.000 per ansatt  

� Forsikringstakers interesse i leaset utstyr 
� Ekstrautgifter etter erstatningsmessig skade, fors.sum inntil kr 1 000 000 

Huseierforsikring – næringsbygg 
Forsikring av klubbhus o.l. dekker: 

Brann, kortslutning/el. fenomen, vann, hærverk, annen 
plutselig og uforutsett bygningsskade, huseieransvar og 
naturskade.  

Forsikringssum for huseieransvar er kr 10 000 000. 

 
Egenandel; kr 10.000 

• Hageanlegg, gjerde, fastmontert/frittstående anlegg etc. inntil kr 200 000. 

• Hageredskap etc. inntil kr 100 000. 

• Bygningens utvendige ledninger etc. 

• Utgifter til rivning etc. 20 % av tingskade inntil kr 3 000 000. 

• Påbud med hjemmel i Plan- og Bygningsloven, 30 % av bygningens forsikringssum, 

 begrenset til kr 3 000 000. 

• Tilbygg/nybygg, inntil 10 % av total forsikringssum for bygninger under  

 Huseierforsikringen. 

• Prisstigning etter skade innen 24 mnd. fra skadedag, inntil 20 % av erstatningen. 
• Husleietap inntil 2 år – inntil 20 % av bygningens forsikringssum. 

• Leieboers bygningsmessige tilleggs innredning i rom for bolig. 

• Glass 

Motorvognforsikring  
- Firmabiler 

- Arbeidsmaskiner (truck, gressklipper etc.) 

- Varehenger 

- Snøscooter 

 


