
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i lagets regi, 
er forsikret i If. Her kan du lese mer om forsikringen.

Vil du vite mer?  
Besøk oss på www.if.no/idrett

Idrettsforsikring for barn



Idrettsforsikring for barn
Alle barn har godt av å drive organisert idrett. Men aktive barn er også mer utsatt 
for skader. Derfor er alle barn som er medlem av et lag eller en klubb tilsluttet 
NIF, forsikret i If.

NIFs barneidrettsforsikring ble innført i 1997 og er obligatorisk for medlemmer 
av lag og særforbund tilsluttet NIF. Forsikringspremien betales av NIF.

Barneidrettsforsikringen
hvem er forsikret?
Forsikring gjelder uten unntak og omfatter:
a. Medlemmer av lag tilsluttet NIF fram til den datoen de fyller 13 år, samt 

deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF. Flyktninger/asylsøkere omfattes 
av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk 
folketrygd.

b. Trenere og ledere samt oppnevnte dommere, når de trener, leder eller dømmer 
kamp/trening.

c. Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i  
klubbens/lagets regi.

Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av ordningen.

hva forsikringen gjelder
a. Idrettsskade, det vil si skade på kroppen som oppstår plutselig og uforutsett 
 i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
b. Ulykkesskade, det vil si skade på kroppen forårsaket ved en plutselig ytre fysisk 

begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer på reise og under opphold 
 i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.



Hvor og når forsikringen gjelder
idrettsskade
Forsikringen gjelder idrettsskade under idrettsutøvelse i Norden, organisert av 
lag, krets eller forbund tilsluttet NIF:
a. Under konkurranser, stevner, trening og oppvisninger.
b. Under organisert trening på idrettsbane, i hall, o.l.
c. Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør/trener/lagleder.
d. Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram.

ulykkesskade
Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra idrettsutøvelse  
organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF, enten deltakerne reiser samlet 
eller hver for seg. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan 
kreve erstatning direkte fra den som volder skaden eller deres forsikringsselskap. 

Forsikringen gjelder ulykkesskade ved opphold på konkurranse-/treningsstedet 
utenfor lagets hjemsted i forbindelse med idrettsutøvelse organisert av lag, krets 
eller forbund tilsluttet NIF. Forsikringen gjelder høyst en uke før første, og tre 
dager etter siste konkurransedag.

Du må i tillegg alltid kjøpe en reiseforsikring. Den vil dekke en eventuell  
hjemtransport, samt bagasje.

Idrettsskoler
Barneidrettsforsikringen omfatter også deltakere på idrettsskoler som er godkjent 
av NIF. Idrettsskoler som driftes av andre enn idrettslag tilsluttet NIF, inngår ikke 
i ordningen. Idrettskretsen i hvert fylke har oversikt over godkjente idrettsskoler.

Hvis uhellet er ute
Vi håper selvsagt at du skal slippe slike uforutsette og vonde hendelser.  
Hvis uhellet allikevel skulle være ute gir idrettsforsikringen disse erstatningene:

* Forsikringssummer ved medisinsk 
invaliditet er 500 000 kroner. For 
hver invaliditetsgrad over 50 %, øker 
invaliditetsgraden med 2 %. Maksi-
malutbetaling ved 100 % medisinsk 
invaliditetsgrad er 1 000 000 kroner.

forsikringssummer:  kroner
Erstatning ved idretts-/ulykkesdødsfall    50 000

Progressiv invaliditetserstatning*  500 000

Behandlingsutgifter inntil    15 000
Egenandel 500

Tannskader    15 000
Egenandel 500

Fysioterapi/kiropraktor     3 500
Egenandel 500

Fri bruk av If helsetelefon   02401
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Hvordan melde fra om en personskade
Hvis du får en idrettskade, kan du melde skaden på www.if.no og velg meld 
skade på person.

Du kan også ta direkte kontakt med vår skadeavdeling på telefon 67 84 04 70. 
Registrering og behandling skjer med det samme.

Skaden må kunne bekreftes av trener eller leder.

vi er alltid våkne
Vår kundetelefon er åpen døgnet rundt, ring oss på 02400.

helsetelefonen – gratis rådgivningstelefon for våre kunder
I NIFs barneidrettsforsikring inngår også gratis tilgang til Helsetelefonen. Her 
får du raskt og enkelt råd og informasjon om sykdom og helse relatert til fysisk 
aktivitet. Her får du svar på spørsmål om alt fra skrubbsår, forstuinger og vonde 
knær, til hvor du kan finne nærmeste åpne apotek. Ring oss 24 timer i døgnet, 
året rundt på telefon 02401.

For å sikre at idrett tilrettelegges på barnas premisser har NIF vedtatt 
bestemmelser om barneidrett og idrettens barnerettigheter. Disse vil du 
finne på www.nif.no eller if.no/idrett


