
FORSIKRING
Generelt 
Fotballspillere er utsa.e for å bli skadet både i kampsituasjoner og på trening. 
Skader på kne og ledd er mest vanlige. Rik;g trening og skadeforebyggende arbeid er det 
vik;gste en kan gjøre for å unngå skader og redusere konsekvensen av skader. 

Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen. 
Fotballforsikringen 2020 gjelder fra og med 1. mars 20.. ;l og med 29. februar 20... 

NORGES IDRETTSFORBUNDS BARNEFORSIKRING 
• Barneidre.sforsikringen gjelder opp ;l den dagen spilleren fyller 13 år 
• IF Forsikring er Norges Idre.sforbund sin samarbeidspartner 
• Barneidre.sforsikringen er innlemmet i Skadetelefonen 
• Kravet for å være dekket av Norges Idre.sforbund sin Barneidre.sforsikring er at 

;ltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idre.slag/klubb 
• Barneidre.sforsikringen gjelder ved innbetalt medlemskaps-kon;gent og 

treningsavgiK. 

 

Hva gjør jeg ved fotballskade? 
1. Ved skade eller lidelse 
2. UNør aku. skadebehandling 

o Ring Idre.ens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand 
3. Spiller registrerer skademelding på www.idre.shelse.no 

4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning 

5. Idre.ens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uavhengig om det er dekning i 
forsikringen 

6. Idre.ens skadetelefon (IST) bes;ller all utredning og behandling i et kvalitetssikret 
behandlingsne.verk 

SKADE TELEFON: 987 02 033
• Er en rådgivningstjeneste med kompetanse på idre.smedisin 

• Sikrer ;lgang ;l et kvalitetssikret behandlingsne.verk i hele Norge 

• Gir råd om skadeforebygging og hva som bør gjøre ved aku.e skader 

• Gir råd uavhengig av om skaden dekkes av forsikringen eller ikke 

• Betjenes av fysioterapeuter - andre linje er legespesialister 

• Følger opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, bes;ller utredning og behandling 

http://www.idrettshelse.no/
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7. Idre.ens skadetelefon (IST) følger opp spiller ;l e.er gjennomført behandling  

BarneidreCsforsikring 0-13 år 
Barneidre.sforsikringen gjelder opp ;l den dagen spilleren fyller 13 år. Forsikringen er 
innlemmet i skadetelefonen og er gjeldende dersom skaden oppstår i regi av et idre.slag/
klubb. 

Lagsforsikring 13-19 år  
Det er klubbens ansvar at spillere har *gyldig forsikring. 

*Gyldig forsikring 13-19 år 
Spillere må være registrert som ak;ve med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og 
kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong 

Lagsforsikring senior  
Det er klubbens ansvar at spillere har *gyldig forsikring. 

*Gyldig forsikring senior 
Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt av klubben innen fastsa. frist og 
spillerne må være registrert som ak;ve med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og 
kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong. 

Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars 
måned. Spillerne vil da være forsikret fra 1. mars. 

Trener, leder og dommer 
Alle klubbens ak;ve registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av 
grunnforsikringen. 

Utvidet forsikring  
Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere og dommere i alle aldersgrupper og bes;lles 
elektronisk via www.fotballforsikring.no 

Spillere uten gyldig forsikring 
• ER IKKE FORSIKRET 
• ER IKKE SPILLEBERETTIGET 
• HAR IKKE TILGANG TIL SKADETELEFONEN 

Lånke Fotball sine verdier: SAMHOLD -  BREDDE- INKLUDERENDE - UTVIKLENDE

http://www.fotballforsikring.no/
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