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(/privat)

Barneidrettsforsikring
Forsikringen gjelder for barn under 13 år som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets
eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF).
Trenere, ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp tilknyttet
organisert barneidrett.

Barneidrettsskader behandles fra og med 01.01.2015 av Gjensidige.
Spørsmål om lisens og forsikring
Kontakt Norges Idrettsforbund eller les mer på idrett.no (http://www.idrett.no)
Spørsmål om behandling
Ring Idrettens Skadetelefon på 02033
Spørsmål om erstatning eller skademeldingsprosessen
Skriv til Gjensidige (mailto:idrettsskader-lisens.oppgjor@gjensidige.no) eller ring 03100, tast 1 og
deretter 5

Slik får du hjelp

https://www.gjensidige.no/privat/meldskade/barneidrettsforsikring
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Her kan du melde skade hvis barnet var under 13 år da skaden skjedde, og barnet ikke har
tegnet en egen idrettslisens via sitt særforbund.
Har barnet en egen idrettslisens, eller var 13 år eller eldre, må dere bruke
skademeldingsskjemaet for det idrettsforbundet (/privat/meld-skade) barnet er medlem
av.
1. Meld skaden til oss. Skademeldingen må fylles ut av foresatte
2. Vi kontakter deg for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang
3. Skadetelefonen kontakter deg for bestilling av utredning/behandling. For at du skal ha
krav på erstatning, må all behandling bestilles via Idrettens Skadetelefon
Ved akutte skader som medfører risiko for liv og helse, henvend deg direkte til
legevakten.
Du kan logge inn med BankID fra en hvilken som helst norsk bank.

Meld barneidrettsskade (/eai/op?
TAM_OP=login&text=meld_skade_idrettsforbund&URL=/no/1/Din%20side/forsikring/hjelpog-skade/meld-skade/idrettsskade%3Fforbund=60947975072)

Se vilkår og forsikringsbevis (/privat/meld-skade/idrettsforsikring)

Om barneidrettsforsikring
Barneidrettsforsikring gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år.
Forsikringen dekker:
Medlemmer i lag tilsluttet NIF
Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
Trenere, ledere og dommere som bistår ved aktivitet for barn under 13 år
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Deltakere i organisert aktivitet i klubben/lagets regi uten å være medlem av
lag/klubb
Flyktninger/asylsøkere, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd
Hvis barnet ikke hadde idrettsforsikring via sitt særforbund på skadedatoen, skal
skademeldingsskjema for barneidrettsforsikring benyttes.

Ring 02033
Få råd fra noen med spesialkompetanse på idrettsmedisin, og som er tilknyttet
kvalitetssikrede steder for behandling og utredning.
Idrettens Skadetelefon (http://www.idrettshelse.no/skadetelefon) er åpen alle
dager 9-21
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