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Agenda

• Vårt hjärta klappar för idrott!

• Aktivas område på Stora Torg, vad innebär det för oss?

• Behöver vi försäkra något under SM-veckan, vad ska vi tänka på?

• Nyheter i er försäkring från RF/Folksam.

• Behöver ni utöka er försäkring?
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Folksam försäkrar 
9 av 10 aktiva

• Vi försäkrar 9 av 10 som idrottar 
genom avtal med 52 
specialidrottsförbund.

• RF Föreningsförsäkring och 
ca 3 000 föreningars utökade 
Föreningsförsäkringar

• Köpare av rättigheter/
sponsor
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Knäkontroll

• Tjejer skadas oftare än killar. I 
åldern 15 till 18 år har tjejer upp 
emot 4 ggr så stor risk att få en 
allvarlig knäskada

• De får högre grad av bestående 
besvär och slutar oftare direkt efter 
knäskadan

• Det finns anatomiska skillnader, 
men också möjliga påverkbara 
orsaker som att de matchas som 
både flick-, junior- och 
seniorspelare parallellt.
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Råd och Vård för 
idrottsskador

• Medicinsk rådgivning till fotboll, 
innebandy och basketspelare, 
orienterare, längdskidåkare, 
skridskoåkare brottare och 
utövare inom Korpen m.fl.

• Totalt 14 förbund

• Ca 1,3 miljon idrottare

• Ytterligare förbund 2020.
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Folksam som partner till 
SM-veckan

Aktivas område 

• Vi vill göra skillnad för de som är 
där och idrottar/tävlar i SM.

• Halmstad - Stora Torg
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Aktivas område
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Aktivas område - Väskinlämning
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Aktivas område – Lounge
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Aktivas område – Ladda mobilen
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Aktivas område - Fysio
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Försäkring vid SM Veckan 2020

Folksam

Kommunerna

Svenska 
Aktiva

Anställd 
personal

Arenor

SF

Bilar och
Lös 

egendom

Avbrotts
försäkring

Ansvars
försäkring

Arbetar Ideellt 

Lokal 
Arrangör
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Vårt hjärta klappar för idrott

Ansvarsförsäkring för SF eller förening

- Genom RF Föreningsförsäkring Bas, finns ett skydd som gäller ideell 
idrottslig verksamhet upp till 10 milj. kr

- Täcker skadeståndsskyldighet vid sak- och personskada,                    
d.v.s. rena förmögenhetsskador täcks inte

- UTÖKAT ANSVAR, fr.o.m. 1 maj 2019 omfattas även detta
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• https://www.youtube.com/watch?v=CvkB98HjJe8
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https://www.youtube.com/watch?v=CvkB98HjJe8


Vårt hjärta klappar för idrott

Ansvarsförsäkring

- Enligt avtalet med Halmstad så är förbundet/föreningen ansvarig för att 
personal/funktionär som förbundet/föreningen tillhandahåller är 
ansvarsförsäkrad. Betyder att om denne utför ideellt uppdrag åt 
föreningen, så finns ansvarsförsäkring genom RF Föreningsförsäkring. 

- Gör gärna ett skriftligt avtal om vad uppdraget är.(Extra viktigt om de 
inte är medlemmar i föreningen)
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Vårt hjärta klappar för idrott

Arenor

- Befintliga arenor som inte ägs av föreningen är försäkrade av 
värdstaden, oavsett SM sport.

- Skada på kommunens egendom. I första hand kommunens försäkring. 
Föreningen kan bli skyldig att betala självrisken. 

- Eller i värsta fall hela skadan om försäkring inte kan nyttjas
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Vårt hjärta klappar för idrott

Lös egendom

- Befintlig utrustning i/på arena som värdstäderna tillhandahåller är 
försäkrade genom befintlig försäkring, enligt  punkt 3.2.

- Föreningens utrustning/egendom ska vara försäkrad enligt punkt 3.2 i 
avtalet. Kolla i försäkringsvillkoren vad som gäller vid förvaring på 
annan plats. 

- För tält krävs tilläggsavtal, gäller inte stöld/inbrott och skadegörelse. 
Krav på hållfasthet och viss tjocklek på tältduken.

- Inhyrd utrustning för arrangemanget, t.ex. Datorer, TV utrustning, faxar, 
kameror, mätutrustning etc. Ingår försäkring i hyran?

- Teckna korttidsförsäkring hos Folksam.
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Vårt hjärta klappar för idrott

Olycksfall - Anställd personal hos förening/SF

- Befintliga lag- och avtalsförsäkringar bör gälla när personal utför arbete

- Utred om det finns oklarhet vem som är arbetsgivare

Olycksfall - Ideellt arbetande för förening/SF

- Uppdragstagare, t ex medlemmar i förening som utför ideellt arbete åt 
SF, SDF eller förening i samband med SM-veckan är 
olycksfallsförsäkrade genom RF Olycksfallsförsäkring.
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Vårt hjärta klappar för idrott

Aktiva idrottsutövare

- Tillhör svensk klubb, licensförsäkring gäller för respektive idrott

- Kontrollera att det inte finns krav från utländska arbetsgivare (proffs etc)
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Vårt hjärta klappar för idrott

Fordon

- Hyrs in, ingår försäkring. Gör upp om ev tilläggsförsäkring med uthyrare

- Anställda som upplåter sina egna fordon och får en skada.
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RF Föreningsförsäkring Bas
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RättsskyddFörmögenhets-
brottsförsäkring

Ansvarsförsäkring
Styrelseansvar
Utökat ansvar

Krisförsäkring
Olycksfalls-
försäkring

Patientförsäkring

För ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer, tränare & domare: 



Nyheter i RF Föreningsförsäkring Bas
1 maj 2019

• Styrelseansvarsförsäkring, 500.000 kr

• Utökat ansvar inkluderas

• Förbättrad olycksfallsförsäkring för ideella ledare, 
funktionärer m.m.
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Mellan & Mellan plus

Mellan
• Hur stort värde har det som du vill försäkra?

• 250.000 kr, 500.000 kr, eller 1.000.000 kr

• Byggnad, redskap eller teknisk utrustning?

• Utökad ansvars försäkring ingår

• Årspremie från 1500 kr

Mellan plus (utöver innehållet i Mellan)
• Utökat skydd för förmögenhetsbrott

• Allriskförsäkring för lös egendom

• Årspremie från 2800 kr
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Nyheter i RF Föreningsförsäkring Mellan, 
Mellan plus och Stor
1 maj 2019

• Sänkt självrisk från 0,2 PBB (9.300 kr) till 

fast självrisk 5.000 kr

• Utökat ansvar försvinner som tillägg och i våra 
paket
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RF Föreningsförsäkring Stor
Jämför er försäkringspremie, pengar att spara?
Prissänkning på föreningsbyggnader!
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foretag@folksam.se
08-772 86 35

mailto:foretag@folksam.se


Tack !

Kontaktuppgifter:

robert.rentsch@folksam.se

070 - 373 01 82
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