
Sak 13.28 Felles ungdomsforsikring 
Idrettsstyrets forslag til vedtak: 

Idrettsstyret skal utvikle en felles forsikringsordning for barn og unge som deltar i aktiviteter 
organisert under NIF. Ordningen skal utvikles i nært samarbeid med særforbundene, og Idrettsstyret 
skal fremlegge et forslag til diskusjon på Ledermøtet i 2020. 

Begrunnelse: 

Norges Skiforbund støtter intensjonen og målsetting med IS forslaget, og støtter en utredning av en 
slik ordning.  

Imidlertid finner vi grunn til å påpeke at ordning med en felles ungdomsforsikring vil kunne ha flere 
praktiske og formelle utfordringer som vil kunne gjøre ordningen lite hensiktsmessig.  

Bakgrunnen for dette er hovedsakelig følgende: 

• Det er store forskjeller mellom de ulike idrettene i Norge, med hensyn til risiko, skader og 
behov for forsikringsdekning.  

• Internt i Norges Skiforbund har vi for eksempel ulike forsikringsdekninger for de ulike 
grenene, da forskjellene i skadetyper og risiko mellom de forskjellige skigrenene er svært 
store.  

• Helt sentralt i en forsikringsordning for idrettsutøvere må være at forsikringsdekningen er 
tilpasset behovet og gir en god og hensiktsmessig dekning for relevante skader.  

• Vi er usikre på om en felles forsikringsordning vil kunne dekke alle på en måte som er 
tilstrekkelig spesifikk for den enkelte idrett, og frykter at en eventuell felles ordning vil 
medføre at behovet for tilleggsforsikringer tilpasset den enkelte idrett vil bli betydelig. 

I mange idretter starter internasjonal deltagelse og representasjon i aldersgruppen 13-19 år. Vi 
kjenner ikke detaljene i andre særforbund, men i internasjonal skiidrett er det slik at det nasjonale 
særforbundet garanterer for forsikringsdekning knyttet til behandlingsutgifter og transport ved 
internasjonal deltagelse. Dette kan gjelde spesifikke krav og forhold knyttet til den enkelte idrett, for 
eksempel evakuering med helikopter i fartsdisipliner i alpint. For Norges Skiforbunds del er slik 
dekning skreddersydd og tilpasset den enkelte gren gjennom forsikringsavtalene i dagens 
lisensordning, og vi frykter at en felles ordning ikke vil dekke disse forpliktelsene i tilstrekkelig grad. 

Norges Skiforbund er bekymret for at mange vil måtte ha behov for tilleggsforsikringer. Dermed vil 
mye av intensjonen med ordningen falle bort, og i stedet for at kostnadene reduseres vil resultatet 
bli det stikk motsatte. Som et alternativ til idrettsstyrets forslag hvor det fastslås at en slik ordning 
skal utvikles, foreslår derfor Norges Skiforbund at man i første omgang legger opp til en utredning. 

Norges Skiforbunds forslag til vedtak: 

Idrettsstyret skal utrede en felles forsikringsordning for barn og unge som deltar i aktiviteter 
organisert under NIF. Utredningen skal gjennomføres i nært samarbeid med særforbundene, og 
resultatet fremlegges til diskusjon på Ledermøtet i 2020. 

 


