
Til lagledere, støtteapparat og utøvere 
 
 
I forbindelse med den nye og utbedrete lisensforsikringen som er gjeldende fra og med denne sesongen 
(2012/2013), ber vi om at dere informerer utøverne best mulig vedrørende hvordan man går frem ved en 
skade.  
 
Alle skader må meldes elektronisk til forsikringsselskapet (Chartis, heter AIG fra 1.1.13).  Skademeldingen 
finner dere på vår hjemmeside www.hockey.no – NIHFinfo – Lisens og Forsikring. 
 
Det vil gå en melding til Idrettens Skadetelefon når saken er ferdigbehandlet (normalt innen 48 timer) og de vil 
ta direkte kontakt med deg for bestilling av utredning/behandling. All behandling må bestilles via Idrettens 
Skadetelefon hvis den skal dekkes av forsikringen.  
 
Det eneste unntaket er undersøkelser/behandling som utøver mottar i skadeøyeblikket som nødvendig 
helsehjelp på kamp/trening. Her refunderes eventuelle påløpte kostnader. 
 
Ved behov for medisinsk rådgivning, eller hjelp til skadehåndtering, kan Idrettens Skadetelefon som er 
bemannet med helsepersonell, kontaktes på telefon 02033 alle virkedager mellom kl. 0800-2100 og 
helge/helligdager mellom kl. 0900-2100.  
Henvendelser vedrørende forsikring og oppgjør gjøres til forsikringsselskapet Chartis. (Tlf. 815 70 851) 
 
Ved å følge denne prosedyren, ønsker Norges Ishockeyforbund å oppnå følgende fordeler; 

 Få utøverne raskest mulig tilbake på banen 

 Bedre tilgjengelighet og oppfølging 

 Kvalitetssikret behandlernettverk 

 Raskere avgjørelse fra forsikringsselskapet 

 Gi råd og tilbud om behandling til utøverne uavhengig om skaden er erstatningsmessig. 

 Lavere kostnader pr. skade 
 
Ellers kan vi vise til generell informasjon fra vår hjemmeside: 
 
FORSIKRINGSSELSKAP  
Chartis Europe S.A. (Heter AIG fra 1.1.13) 
 
FORSIKRINGENS GYLDIGHET  
Forsikringen gjelder fra og med 1.9. til og med 30.9. året etter, såfremt lisens er betalt innen 1.10. (NB! Alle 
serier som har kampstart før 1.10. må løse lisens før kamp spilles, se avsnittet over). Dersom lisensen blir betalt 
etter 1.10., gjelder forsikringen fra innbetalingsdato og frem til 30.9. Nye spillere som kommer til etter 
sesongens slutt, er dekket fra 1.5. til 30.9. etter grunnlisens.  
 
FORSIKRINGEN OMFATTER  
Obligatorisk ulykkesforsikring ved betalt lisens.  
 
FORSIKRINGEN GJELDER  
Under konkurranser/stevner og organisert trening i NIHFs eller klubbens regi. Under direkte reise/til fra 
organisert idrettsutøvelse dekker forsikringen ulykkesskade. Ved opphold på konkurranse/treningsstedet i 
forbindelse med organisert idrettsutøvelse dekker forsikringen ulykkesskade.  
På reiser som foregår utenfor lagets hjemsted, gjelder forsikringen også under oppholdet, begrenset til høyst 
en uke før første kamp, og tre dager etter siste kamp.  
 
DE SOM ER FORSIKRET ER:  
Utøvere f.o.m. U13 (ordinær, jfr. Kampreglementets Aldersbestemmelser) som har betalt lisens og er under 70 
år. Forsikringen omfatter alle spillere, dommere og ledere/trenere når årets lisens er betalt, og det forutsetter 
at vedkommende er medlem av norsk folketrygd.  
 
 

http://www.chartisinsurance.com/aigeurope/internet/no/files/s_Skadeskjema_idrettskade_tcm769-206625.pdf
http://www.hockey.no/


STØTTEAPPARAT:  
I tillegg gjelder forsikringen valgte ledere og materialforvalter, 6 stk. pr. lag som er forsikret etter grunnlisens. 
Klubben vedtar forut for sesongen hvilke 6 personer rundt hvert lag som omfattes av ordningen. Hvis laget har 
flere enn 6 personer må det betales enkeltvis lisens for disse.  
 
SKADE  
Polisenummeret som skal oppføres på skademeldingsskjemaet er: 104-7141. Alle skader må meldes elektronisk 
og all behandling i forbindelse med skade må bestilles gjennom Idrettens skadetelefon på 02033.  
 
BEGRENSNINGER  
Forsikringen gjelder ikke under fysisk aktivitet/kamper for spillere som på skadetidspunktet er sykemeldt, med 
mindre sykemeldingen er gitt for sykdom/skader som ikke hindrer fysisk aktivitet.  
Skader som skjer under trening og kamp, erstattes bare dersom godkjent beskyttelsesutstyr er benyttet. NIHF 
er ansvarlig for informasjon om dette regelverk.  
Hvis tannbeskytter tilpasset av tannlege ikke ble brukt, vil behandlingsutgifter under pkt. 5.5. kun være dekket 
med kr. 5.000,-. Denne begrensningen gjelder ikke for dommere, lagledere og spillere som benytter gitter.  
Skade på briller/kontaktlinser er ikke dekket av forsikringen 


