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För föreningar som tillhör Gymnastikförbundet finns det fem olycksfallsförsäkringar (bas-, tränings-, tävlings- och 
korttidsförsäkring samt RF:s grundförsäkring) som är bra att känna till. Dessutom finns det en frivillig egendoms-
försäkring för föreningens redskap. Mer information om försäkringsvillkoren hittar du på www.pensum.se, välj sport 
och sedan gymnastik. Här nedan får du en kort information om alla olycksfallsförsäkringarna och hur föreningen gör 
för att teckna försäkringarna.

BASFÖRSÄKRING 
Basförsäkringen gäller vid all gymnastikträning för barn, 
ungdomar och motionärer, samt vid resa till och från  
sådana aktiviteter. Anslutning till basförsäkringen är 
frivillig, men Gymnastikförbundet rekommenderar starkt 
att alla föreningar tecknar försäkringen för sina  
gymnaster.

Akutersättning  Faktisk kostnad, 
  dock högst 10 000kr
Invaliditet 1  15 prisbasbelopp
Invaliditet 2  30 prisbasbelopp  
  (> 60 % invaliditet)
Dödsfall 1 prisbasbelopp
Tandskada  1 prisbasbelopp
Försäkringen kostar 7,50 kr per gymnast som är upp 
till 15 år och 15 kr per gymnast som är 15 år eller äldre. 

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.

Akutersättning Faktisk kostnad, 
  dock högst 10 000kr
Invaliditet 1  30 prisbasbelopp
Invaliditet 2  60 prisbasbelopp  
  (> 60 % invaliditet)
Dödsfall  1 prisbasbelopp
Tandskada  1 prisbasbelopp
Träningslicensen kostar 150 kr per gymnast.

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.
Tävlingslicensen kostar 180 kr per gymnast.

KORTTIDSFÖRSÄKRING
Korttidsförsäkringen gäller för deltagare i tillfällig 
idrottsverksamhet som ordnas av föreningen.  

Alla deltagare måste vara namngivna i en deltagarför-
teckning och verksamheten får vara maximalt sju dagar. 
För mer information om försäkringen och vad den kos-
tar, kontakta Stina Bellander på Pensum, 08-41 00 65 11, 
stina.bellander@pensum.se.

RF:S GRUND- OCH KOMPLETTERINGSFÖRSÄKRING
Samtliga föreningar i Gymnastikförbundet har RF:s 
grundförsäkring. Observera att det inte ingår någon 
olycksfallsförsäkring för gymnaster i försäkringen.  
Däremot ingår olycksfallsförsäkring för föreningens 
ledare och funktionärer.

Kompletteringsförsäkringen är en försäkring som  
kompletterar Grundförsäkringen och den anpassas  
efter varje förenings verksamhet och behov.

Grundförsäkringen innehåller
• Ansvarsförsäkring
• Förmögenhetsbrottsförsäkring
• Rättsskyddsförsäkring
• Olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer

Kompletteringsförsäkringen innehåller bland annat
• Utrustningsförsäkring
• Försäkring för byggnad
• Idrottsreseförsäkring

SÅ HÄR TECKNAR DU FÖRSÄKRING
För att teckna försäkringar för gymnasterna i din förening, 
logga in på www.gymnastik.se/forsakringsanmalan.  
Användarnamnet är föreningens id-nummer hos  
Gymnastikförbundet och lösenordet är gymnastik första 
gången du loggar in. Har du några frågor eller behöver 
hjälp, kontakta kontakta Ellen Fernandez, 08-41 00 65 
18 eller Stina Bellander på Pensum, 08-41 00 65 11, stina.
bellander@pensum.se eller Gymnastikförbundet: Calle 
Myrsell, 08-699 64 74, calle.myrsell@gymnastik.se

Vilka försäkringar ska föreningen ha?

Prisbasbelopp: Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.  
För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor.


