
Forsikringer SSK Skjetten Svømming 
 
 
Medlemmene er omfattet av følgende forsikring: 
 
Alle barn som er medlem i SSK Skjetten Svømming er en del av idrettsforbundets kollektive 
forsikringsordning fram til den dagen de fyller 13 år (under 13 år). Forsikringen dekker 
aktivitet i regi av klubb / særforbund slik som trening, konkurranser og reisen til og fra 
aktiviteten. For mer informasjon se her: https://www.gjensidige.no/privat/meld-
skade/idrettsforsikring/_attachment/217345?_ts=158bab7dcae 
                                               
For utøvere fra 13 år og eldre er det etablert en lisensforsikring som dekker aktivitet i regi av 
klubb / særforbund. Lisensen løses av alle som deltar på approberte stevner. Skade og 
ulykke under trening og stevner i utlandet er dekket. For mer informasjon se her: 
https://www.gjensidige.no/privat/meld-
skade/idrettsforsikring/_attachment/255495?_ts=15bf66d1e8b 
Svømmere 13 år og eldre som ikke deltar på approberte svømmestevner er ikke forsikret 
gjennom klubben, men må være privatforsikret. Ønsker du forsikring gjennom klubben må 
du ta kontakt med klubbens breddetrener (svommingbt@ssk.no). 
 
Disse forsikringene erstatter ikke reiseforsikring. Lisensforsikringen skade og ulykke under 
trening og stevner i utlandet, men dekker ikke sykdom, hjemreise eller behandling ut over 
akuttsituasjoner i utlandet. Ved hjemkomst, vil behandling ved en idrettsskade være dekket. 
Det er med andre ord utøvernes/foreldrenes eget ansvar å sørge for eventuelle 
tilleggsforsikringer. Vi anbefaler reiseforsikring for alle reiser på treningsleir med SSK 
Skjetten Svømming.. 
 
MELD SKADE! 
Idrettens Skadetelefon - 02033, kl 09.00 - 21.00 alle dager 
Hvis den skadede var under 13 år da skaden skjedde, og ikke har idrettslisens via Norges 
Svømmeforbund, melder du skaden som barneidrettsskade. 
13år og eldre? MELD SKADE HER. 
Når skaden rapporteres skal det også sendes en korte hendelsesrapport til klubbens daglig 
leder Marcel Rosenberg – svomming@ssk.no.  
 
SSK Skjetten Svømming har videre etablert følgende forsikringer for klubben og vi vedlegger 
et produktark som beskriver disse forsikringene nærmere: 

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring/_attachment/217345?_ts=158bab7dcae
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring/_attachment/217345?_ts=158bab7dcae
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring/_attachment/255495?_ts=15bf66d1e8b
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring/_attachment/255495?_ts=15bf66d1e8b
https://www.gjensidige.no/no/1/Din%20side/forsikring/hjelp-og-skade/meld-skade/idrettsskade?forbund=60947975072
https://www.gjensidige.no/eai/op?TAM_OP=login&text=meld_skade_idrettsforbund&URL=/no/2/Din%20side/forsikring/hjelp-og-skade/meld-skade/idrettsskade%3Fforbund=60821596572
mailto:svomming@ssk.no


 
  
Ulykke / dugnad forsikringen gjelder under organisert felles dugnadsarbeid i klubbens regi. 
Forsikringen omfatter ulykkesskade som rammer forsikrede. Med ulykkesskade menes en 
fysisk skade på kroppen som er forårsaket av en plutselig og uventet, ytre fysisk hendelse – 
et ulykkestilfelle som skjer i forsikringstiden. Denne forsikringen er ikke gjeldende under 
reise. 
  


