
IDRETTENS HELSESENTER
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Idrettens Skadetelefon  – Idrettens Forsikringssenter  – Idrettshelse  – Bedriftshelse  – Rehabilitering



Om Idrettens Helsesenter

IHS er et heleid datterselskap av Norges Fotballforbund.

Idrettens Helsesenter skal bidra til  
økt deltagelse i idrett og arbeid.



VIRKSOMHETSOMRÅDER

IDRETTENS SKADETELEFON

IDRETTENS FORSIKRINGSSENTER

IDRETTSHELSE

REHABILITERING

BEDRIFTSHELSE 



Idrettens Forsikringssenter

• Fremforhandler forsikringsløsninger tilpasset idrettens behov

• Bedre forsikringsdekninger til lavere priser – mer til aktivitet

• Avtalt maks fortjenestemargin med selskapet og mulighet for tilbakebetaling

• Gjøre livet enklere for klubben – vi passer på at premie og vilkår er konkurransedyktig

• Vi har avtalefestet innsyn i forsikringsselskapet skadetall

• Skadeassistanse

• Idrettens Helsesenter tjener ingen penger på forsikring



Hva har vi oppnådd

Hjelpe klubb og særforbund med forsikringer.

Avtalt maks fortjenestemargin med forsikringsselskapet

En forsikringsavtale som så langt har gitt en snittbesparelse på 40% for klubbene.

Tilbakebetalte 15,9% for forsikringsåret 2016/17

IHS har siden 2009 bidratt til at Idretten har spart over 80 millioner i forsikringspremie

Ring 987 02 033 eller mail til forsikring@02033.no

mailto:forsikring@02033.no


Vår obligatoriske grunnpakke for klubber

Dekninger Forsikringssum Kommentar

Underslag/kriminalitet 1.000.000 Lovpålagt dekning av NIF

Styreansvar 5.000.000 Et personlig ansvar for styremedlemmer

Rettshjelp 200.000 Advokatutgifter

Bedrifts og arrangøransvar 10.000.000

Ulykkesforsikring - dugnad Inv. 1 mill. og død 200.000 Dekker deltagere i organisert dugnad

Yrkesskadeforsikring I henhold til lov 1 årsverk er inkludert

Transportforsikring 75.000 Transport av klubbens eget utstyr

Uteglemte ting Inntil 5.000.000 Hvis man glemmer å forsikre ting

Oppgjørsgaranti Oppgjør innen 10 dager

Pris for gjennomsnittsklubben kr. 2.900 – 4.500



Andre dekninger

Bygning Maskiner/inventar og løsøre

Avbrudd Ekstrautgifter

Biler Arbeidsmaskiner

Yrkesskade – påbudt ved lov Ulykke

Gruppeliv Sykdom

Helseforsikring Pensjon

++++



Store besparelser gjennom Idrettens forsikringssenter

“Vi i Blindheim Idrettslag (Ca. 1950  
medlemmer) oppnådde gjennom Idrettens  
Forsikringssenter besparelser på ca
30% for vår klubb, og er godt fornøyd  
med servicen og rådgivningen i den  
forbindelse.”
DANIEL H. STRAND
Daglig leder

BLINDHEIM IDRETTSLAG

“Vi i Gresvik IF (ca 700 medlemmer)  
oppnådde en besparelse på bort i mot  20% 
på å gå over til IFS, noe som bidrar  godt i 
klubbkassa, og som vil benyttes til  mer 
sportslige aktiviteter. Rådgiving og  servicen 
er vi også godt fornøyde med.”  TORMOD
HERMANSEN
HOVEDLEDER

GRESVIK IDRETTSFORENING

“For et lite idrettslag er det viktig å holde  
utgiftene nede. Ved å inngå avtale med  
Idrettens Forsikringssenter oppnådde vi  50% 
besparelse på premien og i tillegg fikk  vi bedre 
dekning! Tusen takk vi er veldig  fornøyd!”
LINE ULVESETH
LEDER

KROKEIDE IDRETTSLAG

“Vi Strømsgodset har fått en besparelse  
på nærmere 35% etter at vi flyttet fra  
Storebrand og Gjensidige forsikring til  
avtaler hos Idrettens Forsikringssenter.”  
AUDUN KLEVEN
Økonomisjef

STRØMSGODSET FOTBALL AS

“Ved å flytte forsikringene til Idrettens  
forsikringssenter oppnådde vi vi en  
besparelse på over 40% og bedre  
dekninger.”
Figgjo Idrettslag er et typisk fleridrettslag  
med fire ulike grupper.

FIGGJO IDRETTSLAG

“IHS bistår oss på Yrkesskadeforsikring
– det gir oss trygghet å samarbeide med  en 
aktør med god kunnskap. Samarbeidet  har 
bidratt til at toppklubbene siden
2009 har betalt nesten 35mill i lavere  
forsikringspremie.”
ANE MÅNTRØEN

NTF



Kontakt oss gjerne for mer informasjon!

Informasjon finner du på våre nettsider:
idrettshelse.no

Kontakt:
Erlend Ydén

Mobil: 48406565
Mail: ey@idrettshelse.no

mailto:espen@idrettshelse.no

