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Till dig som är gymnast
Det finns fyra olika olycksfallsförsäkringar som en förening kan välja mellan. Hör med din förening vad som gäller 
för just dig. Nedan ser du en kort beskrivning av försäkringarna. Om du undrar över något kan du vända dig till  
försäkringsförmedlaren Pensum. På www.pensum.se kan hittar du mer information om försäkringarna samt  
försäkringsvillkor.

VAD RÄKNAS SOM ETT OLYCKSFALL?
Försäkringarna ger ersättning vid olycksfallsskada. Med 
det menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas 
av genom en plötslig oförutsedd händelse, till exempel 
en gymnast som gör sig illa på ett redskap eller vid ett 
fall. Försäkringen gäller för skada som uppstått under 
deltagande i tävling, uppvisning eller träning samt vid 
färd till och från någon av dessa aktiviteter. Aktiviteten 
måste ske i Gymnastikförbundets eller ansluten  
förenings regi. 

BASFÖRSÄKRING
Basförsäkringen gäller vid all gymnastik för barn,  
ungdomar och motionärer samt resa till och från sådan 
aktivitet. Basförsäkringen är anpassad för en bred  
målgrupp av gymnaster. 

TRÄNINGSFÖRSÄKRING
Försäkringen är en del av träningslicensen. Den är  
obligatorisk för alla gymnaster som utför fria rotationer 
runt tväraxeln (oavsett redskap) eller överslag och  
kullerbytta på trampett. Träningsförsäkringen är  
anpassad för avancerad gymnastik. 

TÄVLINGSFÖRSÄKRING
Försäkringen är en del av tävlingslicensen. Den är  
obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling 
med gymnaster från annan klubb där poängbedömning 
sker. Tävlingsförsäkringen är anpassad för tävling och 
mer avancerad gymnastik.

KORTTIDSFÖRSÄKRING
Försäkringen är framtagen för tillfällig idrottsverksam-
het som sker under max 7 dagar och arrangeras av en 
gymnastikförening ansluten till Svenska Gymnastik- 
förbundet. Försäkringen är anpassad för en bred mål-
grupp av gymnaster, men omfattar till skillnad från  
basförsäkringen även fria rotationer runt tväraxeln. 

SÅ HÄR ANMÄLER DU EN SKADA
För att anmäla en skada fyller du i en skadeblankett som 
du hittar på www.gymnastik.se/forsakringar. Blanketten 
ska undertecknas av tränare eller ledare. Undrar du nå-
got om skador kan du ringa till Svedea på 0771–160 199.

Skadeanmälan kan mejlas till Svedea på  
skadorforetag@svedea.se alternativt skickas

Svedea 
Företagsskador
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

HAR DU FRÅGOR OM FÖRSÄKRINGARNA? 
Kontakta någon av Pensums representanter. 
Stina Bellander, 08-41 00 65 11, stina.bellander@pensum.se
Lars Brannemark, 08-41 00 65 05, lars.brannemark@
pensum.se

Olycksfallsförsäkringar för gymnaster

Prisbasbelopp: Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.  
För 2018 är prisbasbeloppet 44 500 kronor.


