
Till dig som är gymnast
Det finns fyra olika olycksfallsförsäkringar som 
en förening kan välja mellan. Hör med din för-
ening vad som gäller för just dig. Nedan ser du 
en kort beskrivning av försäkringarna. Om du 
undrar över något kan du vända dig till försäk-
ringsförmedlaren Pensum. På www.pensum.se 
kan hittar du mer information om försäkring-
arna samt försäkringsvillkor.

Vad räknas som ett olycksfall?
Försäkringarna ger ersättning vid olycksfalls-
skada. Med det menas en kroppsskada som 
den försäkrade drabbas av genom en plötslig 
oförutsedd händelse, till exempel en gymnast 
som gör sig illa på ett redskap eller vid ett fall. 
Försäkringen gäller för skada som uppstått 
under deltagande i tävling, uppvisning eller trä-
ning samt vid färd till och från någon av dessa 
aktiviteter. Aktiviteten måste ske i Gymnastik-
förbundets eller ansluten förenings regi. 

Vad ersätter försäkringen?
Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som 
kan ge ersättning för följande:

 y Läkekostnader 
 y Resekostnader
 y Rehabiliterings-  och hjälpmedelskostnader
 y Merkostnader, som t.e.x förstörda kläder
 y Krisbehandling
 y Medicinsk invaliditet
 y Dödsfall

Basförsäkring
Basförsäkringen gäller vid all gymnastik för 
barn, ungdomar och motionärer samt resa till 
och från sådan aktivitet. Basförsäkringen är 
anpassad för en bred målgrupp av gymnaster. 

Träningsförsäkring
Försäkringen är obligatorisk för alla gymnaster 
som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett 
redskap).  Träningsförsäkringen är anpassad 
för avancerad gymnastik. 

Tävlingsförsäkring
Försäkringen är obligatorisk för alla gymnas-
ter som deltar på tävling med gymnaster från 
annan klubb och där bedömning sker. Tävlings-
försäkringen är anpassad för tävling och mer 
avancerad gymnastik.

Så här anmäler du en skada
För att anmäla en skada går du in på svedea.se 
och klicka på Anmäl skada. Du behöver inte 
identifiera dig när det gäller en idrottsskada 
utan följ hänvisningarna tills du kommer fram 
till Gymnastikförbundets webbanmälan. 

I samband med att du anmäler din skada har 
du även möjlighet att kostnadsfritt få kontakt 
med en fysioterapeut i upp till tre tillfällen. För 
att använda denna rådgivningstjänst behöver 
du först boka tid för ett bedömningssamtal. 
Instruktion och länk för bokning skickas till dig 
så fort du har anmält din skada. 

Om du undrar över något kan du ringa till 
 Svedea på 0771-160 199.

Har du frågor om försäkringarna? 
Kontakta någon av Pensums representanter. 

Eva Hernegran, 08-41 00 65 16,  
eva.hernegran@pensum.se

Patrik Elisson, 08-41 00 65 12,  
patrik.elisson@pensum.se
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Prisbasbelopp: Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om 
allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade.  
För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kr


