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SAMMANSTÄLLNING FÖRSÄKRING 
GYMNASTIKFÖRBUNDET 

KONTAKTUPPGIFTER: 

Gymnastikförbundet: 

Carl-Åke Myrsell,  08-699 64 74  calle.myrsell@gymnastik.se 

Camilla Wahlberg,  08-699 64 89  camilla.wahlberg@gymnastik.se 

Mer info finner du på: http://www.gymnastik.se/forforeningar/forsakringarochlicenser/ 

 

Pensum:  

Patrik Elisson, 08-41 65 00 12, patrik.elisson@pensum.se 

Mer info finner du på: https://pensum.se/forsakringsformedling/sport/gymnastik/ 

 

Länk till Licensanmälan och login för förening: 

http://www.gymnastik.se/forforeningar/forsakringarochlicenser/forsakringsanmalan/ 

http://si.pensum.se/si/login 

 

Svedea kontakt 

Tel: 0771-160 161 

Svedea, skadeanmälan 

Tel: 0771-160 161 - idrottsskador@svedea.se 

Skadeanmälansblankett Svedea 

http://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-for-

foreningar/dokument/forsakringar-och-licenser/skadeanmalan_gf_2017.pdf 

 

Uppgifterna i formuläret ska intygas av representant från föreningen och inskickas till: 

Svedea AB, Box 3489, 103 69 Stockholm 

 

Folksam kontakt 

Tel: 08-772 86 35 

Folksam, skadeanmälan 

Tel: 0771-950 950 - folksam.sport@folksam.se 
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FÖRSÄKRINGAR FÖR MEDLEMMAR OCH FÖRENINGAR 

A. För ledare och funktionär 

1. Ledare och funktionär – ideellt arbete - RF Föreningsförsäkring Bas  

Kostnad: Gratis (ingår i medlemsavgiften) 

Självrisk: Ingen 

• Ideella ledare/ domare/ funktionärer i din förening.  

• Denna försäkring har alla föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet. 

Den innefattar:   

• Ansvarsförsäkring för idrottslig och ideell verksamhet  

• Utökat ansvar (nytt) 

• Styrelseansvarsförsäkring (nytt) 

• Förmögenhetsbrottsförsäkring 

• Rättsskyddsförsäkring 

• Patientförsäkring 

• Olycksfallsförsäkring för ideella ledare och funktionärer (arvode upp till ett halvt 

prisbasbelopp/år) 

• Kristerapi (nytt) 

RF Föreningsförsäkring Bas via Folksam 

 

2. Ledare och funktionär – arvode som överstiger ett halvt prisbasbelopp men inte är anställd 

Kostnad: Gratis (ingår i medlemsavgiften) 

Självrisk - ingen 

• Ideella ledare/ domare/ funktionärer i din förening. 

• Omfattar alla föreningar som är medlemmar i Gymnastikförbundet. 

Den innefattar: 

• Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med olycksfallet (som inte ersätts från annat håll) 

• Läkarvård (ej privat) 

• Sjukhusvård 

• Behandling, hjälpmedel och intyg 

• Läkemedel 

• Tandbehandling 

• Resor i samband med skadetillfälle/ rehabilitering 

• Skadade tillhörigheter och merkostnader 

• Rehabilitering 

• Invaliditet (ärrersättning, medicinsk- och ekonomisk invaliditet) 

Kollektiv olycksfallsförsäkring via Svedea genom Gymnastikförbundet  

(Hör av dig till förbundet om du har frågor kring era ledare som faller inom denna kategori) 
 

3. Ledare och funktionär – anställd - Arbetsgivaralliansen  

Föreningen har ett ansvar som arbetsgivare att teckna försäkring för sina anställda. Här finns 

flera olika lösningar beroende på vilken funktion den anställde har. Pensum och förbundet 

hänvisar till Arbetsgivaralliansen som är specialiserade på idrott för mer information. 

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakring-genom-riksidrottsforbundet/foreningsforsakring-bas
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakring-genom-riksidrottsforbundet/foreningsforsakring-bas
https://www.arbetsgivaralliansen.se/vara-branscher/idrott/
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B. För aktiva 

1. Basträningsförsäkring, Svedea 

Kostnad: 7,5:-/ 15:- 

Självrisk: Ingen 

Medlemmar som tränar i alla discipliner, barnverksamhet och gruppmotion. Föreningen 

tecknar denna som grupp antingen över eller under 15 år. Försäkringen är frivillig men 

rekommenderas starkt för ett grundskydd vid skada under träning. 

Basförsäkring via Svedea 

 

2. Träningsförsäkring med träningslicens, Svedea 

Kostnad: 150:- 

Självrisk: Ingen 

Olycksfallsförsäkring för plötslig oförutsedd fysisk händelse. 

Försäkringen är obligatorisk för medlemmar som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett 

redskap) samt överslag och kullerbytta på trampett. 

Träningsförsäkring med träningslicens via Svedea  

 

3. Tävlingsförsäkring med tävlingslicens, Svedea 

Kostnad: 180:- 

Självrisk: Ingen 

Olycksfallsförsäkring för plötslig oförutsedd händelse. 

Försäkringen är obligatorisk för medlemmar som tävlar där poängbedömning sker.  

Tävlingsförsäkring med tävlingslicens via Svedea   

 

4. Korttidsförsäkring, Svedea, Bas/Avancerad 

Kostnad: Beror på antalet deltagare 

Självrisk: Ingen 

Personer som inte är medlemmar i någon gymnastikförening och deltar i t ex prova-på-

verksamhet eller läger, max 7 sammanhängande dagar, deltagarlista måste upprättas.  

Bas; för deltagande i enklare gymnastikträning för barn-, ungdom- och motionärer. 

Avancerad; samma omfattning men tillägg fria rotationer och överslag. 

Korttidsförsäkring via Svedea  

 

5. Elittränings- och tävlingsförsäkring, Folksam Bas, Bas+ 

Kostnad:  3500:-/8000:- 

Självrisk: Ingen 

Medlemmar som är tränings- och tävlingsintensiva/ elitaktiva/ elitsatsande med en ökad 

skaderisk. Det är en kombinerad olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring. Finns i två olika paket 

(BAS och BAS+). Försäkringen tecknas privat. (OBS, man ändå måste lösa 

tävlingslicensförsäkringen via Svedea för att få tävla, oavsett nivå). 

Elitidrottsförsäkring via Folksam 

 

http://www.gymnastik.se/contentassets/919c9d067ed6460c920e50fb2aab984a/produktblad-gymnastikforbundet_allmangym.pdf
http://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-for-foreningar/dokument/forsakringar-och-licenser/produktblad-gymnastikforbundet_licensforsakring.pdf
http://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-for-foreningar/dokument/forsakringar-och-licenser/produktblad-gymnastikforbundet_licensforsakring.pdf
http://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-for-foreningar/dokument/forsakringar-och-licenser/produktblad-korttidsforsakring_for_foreningar.pdf
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/elitidrottsforsakring/egen-vardkostnadsforsakring
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C. För föreningen 

1. RF Mellan & Mellan Plus, Folksam 

Kostnad: Beroende på värdet av försäkrad tillgång/egendom 1500:-/ 5100:-/ år 

Självrisk: 5 000:- 

Lös egendom/ Byggnad/ Markanläggning 

Allrisk för lös egendom 2 prisbasbelopp (endast Mellan Plus) 

Utökat belopp vid Förmögenhetsbrott 5 prisbasbelopp (endast Mellan Plus) 

Mellan & Mellan plus via Folksam 

 

2. Redskapsförsäkring, Svedea 

Kostnad: 950:-/år 

Självrisk: 4 500:- 

Allriskförsäkring för redskap i verksamhet och teknisk utrustning som kan förvaras i 

medlems bostad samt för transporter av redskap.   

Redskapsförsäkring via Svedea 

https://www.folksam.se/search/?q=mellan%20plus
http://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-for-foreningar/dokument/forsakringar-och-licenser/produktblad-redskapsforsakring-for-foreningar.pdf

