


Rapportering av medlemstall og aktive medlemmer

NIF har satt krav om at alle klubber må ha på plass et 
elektronisk medlemsregister i løpet av 2016.

Vi har tidligere informert om at tryggivann.no vil bli integrert 
med idrettenes database. Alle detaljer er ikke på plass.

På grunn av at dette vil det også i 2018 være mulig å 
legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt –
slik det også var i 2017.

Rapporteringsfrist: 30.april



For å hente tall fra 

tryggivann.no, gå til 

menypunkt Oversikt / 

Statistikk (i eksemplet 

hentes det ut tall for 

jenter).



FORSIKRINGER



ANSVARS-

FORSIKRING

Arrangøransvar gjelder ansvar for skade 

som oppstår i egenskap av arrangør av alle 

arrangementer som er godkjent av Norges 

Svømmeforbund.



BARNEIDRETTS-

FORSIKRINGEN

Alle barn til og med det året man fyller 12 år som er 

medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som 

deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er 

forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. 

(ordningen ble innført fra 01.01.1997).

> Gjelder også for trenere, ledere og oppnevnte 
dommere som bistår ved organisert aktivitet for 
barn under 13 år. 

> Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig 
og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i 
forbindelse med organisert idrettsutøvelse. 

> Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en 
plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som 
inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i 
forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

> Hvordan melde ifra om en idrettsskade?
Alle skader må meldes elektronisk.
Skadeskjema:
http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

Idrettens skadetelefon:
> All diagnostisering og behandling utover 

akuttbehandling skal bestilles av Idrettens 
Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning.
Skadetelefonen 987 02033

http://www.idrettshelse.no/skadeskjema


STARTLISENS

-FORSIKRING
Alle som vil være med i approberte 

stevner/konkurranser/kamper i idrettene Norges 

Svømmeforbund administrerer, må ha gyldig startlisens. 

Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, 

bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år 

er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen).

Fram til 2016 var den eneste forskjellen i vilkår mellom 

grunnlisens og utvidet lisens behandlingsgarantien (3 

måneder for grunnlisens, og 3 dager for utvidet lisens). 

For å ha en best mulig forsikring for alle våre utøvere, 

har NSF valgt å ha kun én startlisenstype for utøvere 

fra og med det året de fyller 13 år. Alle disse vil nå ha 

en behandlingsgaranti på 3 dager – og det vil alle som 

får skader se viktigheten av.

Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik 

linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive 

i svømmeidretter.



STARTLISENS-

FORSIKRINGEN

> Hvordan melde ifra om en idrettsskade?

Alle skader må meldes elektronisk.

Skadeskjema:

http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

Idrettens skadetelefon:

> All diagnostisering og behandling utover 

akuttbehandling skal bestilles av Idrettens 

Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til 

erstatning.

Skadetelefonen 987 02033

> Skadetelefonen er en rådgivningstjeneste 

med spesialkompetanse på idrettsmedisin.

http://www.idrettshelse.no/skadeskjema


Hvis klubben har utøvere over 12 år

som ikke betaler startlisens

Utøverne er ikke forsikret!

To muligheter:

1: Betale startlisens, og ha idrettsskadeforsikring.

2: Informere utøver/foresatte – helst skriftlig – at utøver IKKE er 
forsikret, og at utøver i så fall må ha privat ulykkesforsikring.



NORGES SVØMMEFORBUND

www.svomming.no


