
Ansvarsforsikring 

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, foreninger, de ansatte og 
medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for 
arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, 

bankospil mv.   

Forsikringen dækker også foreningens erstatningsansvar som ejer eller bruger af bygninger eller 
grundareal, hvor aktiviteterne foregår.  

Når medlemmer deltager i foreningens aktiviteter, vil skader, som et medlem forvolder, som 
udgangspunkt skulle anmeldes til medlemmets private ansvarsforsikring.  

Eksempler på skader omfattet af forsikringen: 

 En instruktør begår en fejl eller forsømmelse, som er årsag til, at en idrætsudøver kommer 
alvorligt til skade. 

 En forenings udstyr og materiel er dårligt vedligeholdt, hvorved et medlem kommer 
alvorligt til skade. 

 Produktansvar ved salg af sportstøj samt ved kiosk- og cafeteriadrift (dog ikke når dette er 
bortforpagtet). 

 Motoransvar for motorkøretøjer under 20 HK, når føreren af køretøjet virker/arbejder for 
foreningen. 

Eksempler på undtagelser: 

 Skade på foreningens egne ting. 
 Skade på lånte eller lejede ting/lokaler. 

Hvad gør jeg? Kontakt bestyrelsen – hvis der opstår skade jf. ovenstående. 

  
  

Arbejdsskadeforsikring i foreninger 

Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker 
personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen dækker foreninger og forbund i de situationer, 
hvor der skal ydes erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring. 
  
Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og 
udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens bestyrelse. 
  
Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker også de (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, som 
foreningens ledelse har bedt hjælpe til med at løse en konkret opgave for foreningen. 

http://www.willis.dk/enet/idraettensforsikringer/Ansvar_-_Skadeeks._-_Varetaegt.htm


  
Der er to hovedområder i lovgivningen om arbejdsskader, og de er forsikret i hvert sit selskab:  

 Arbejdsulykker - er forsikret i Tryg. 
 Erhvervssygdomme - er forsikret i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring), som 

er et selskab, der administreres af ATP. 

Hvad gør jer? Kontakt bestyrelsen – hvis der opstår skade jf. ovenstående 

  

Psykologisk krisehjælp i foreninger  

Den psykologiske krisehjælp dækker, hvis personer i eller omkring en forening involveres i en 
alvorlig, traumatisk hændelse, f.eks.: 

 En ulykke eller voldsom skade. 
 Alvorligt ildebefindende. 
 Overfald/overgreb. 
 Trafikulykke (transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af foreningen). 
 Dødsfald – f.eks. under en kamp. 

  
Hvad gør jeg?  Hvis der opstår behov for psykologisk krisehjælp, kontaktes Tryg Alarm, som har 
åbent døgnet rundt på telefon +45 44 68 82 00. 
Ved henvendelse oplyses: 

 Eget navn og adresse 

 Navn og adresse på din forening, forbund eller lignende 

 Navn på kontaktperson i foreningen 

 Policenr. 655-162.157 (den fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring) 
  
Kontakt efterfølgende bestyrelsen. 
  
  


