
1

Ansvar (hvem ”hænger på den”, når noget 
går galt?)
Der findes flere slags ansvar:

1. Økonomiske dispositioner (kan en forening betale 
sine regninger?)

2. Skadegørende handlinger (på personer eller ting)
3. Strafbare handlinger (lovovertrædelser)

Kan alle 3 forhold/situationer forsikres?



Hvem hæfter normalt for foreningens 
økonomiske dispositioner?

9 tidligere bestyrelsesmedlemmer fra Virum-Sorgenfri  
Håndboldklub blev ved Byretten i Lyngby i 2009 dømt for 
at være personlig ansvarlige i forbindelse med klubbens 
konkurs i 2002. Østre Landsret frikendte dem i 2010.
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Ansvar ved skader/ulykker

1. Hvem kan drages til ansvar, når der sker skader?
2. Og hvem skal betale en eventuel erstatning til 

skadelidte?



Et par eksempler

n Alvorlig ulykke for en deltager i cykelløbet Sjælsø Rundt

n En deltagers tilskadekomst ved et arrangement i 
Idrættens Hus

4



Strafbare handlinger (lovovertrædelser)

Dødsulykke i Ringsted Svømmeklub
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Hvem er omfattet af de fælles (kollektive) 
forsikringer, som DGI og DIF har tegnet i Tryg?

n DIF/DGI
n Specialforbund og 

landsdelsforeninger
n Medlemsforeninger
n (Støtteforeninger)
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Hvad indeholder aftalen?

Fælles (kollektive) 
forsikringer

Ansvarsforsikring
Arbejdsskadeforsikring
Psykologisk krisehjælp
Idrætsrejseforsikring
Retshjælpsforsikring

Frivillige (foreningens
egne) forsikringer

Løsøreforsikring
Bygningsforsikring
Idrætsulykkesforsikring
Motorkøretøjsforsikring
Transportforsikring
Bestyrelsesansvar
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Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som en forening, ansatte 
og frivillige hjælpere kan pådrage sig, når de virker for foreningen.

Desuden dækkes

n Arrangøransvar i forbindelse med arrangementer af 
underholdende art

n Produktansvar
n Behandleransvar
n Motoransvar for uindregistrerede arbejdsmaskiner under 20 HK
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Arbejdsskadeforsikring

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
Frivillig arbejdsskadeforsikring

Pas på foreningens ildsjæle!
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Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Hvad siger loven:
”Personer, der ansættes til at udføre arbejde 
her i landet for en arbejdsgiver, er berettigede 
efter denne lov. Arbejdet kan være lønnet eller 
ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller 
forbigående”.

Hvilken personkreds er dækket
n Ansat (lønnet) personale, trænere, dommere m.fl.
n Ulønnede trænere/instruktører, dommere m.fl.
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Frivillig arbejdsskadeforsikring

Hvem er dækket?

n De faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 
samt holdledere, der formelt enten er valgt eller udpeget af 
foreningens forskellige besluttende organer/led - f.eks. 
foreningens generalforsamling.

n De (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, der efter aftale med 
foreningens ledelse, virker for foreningen med løsning af ad hoc-
opgaver af forskellig art.
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Psykologisk krisehjælp

Genopret trygheden efter krisen
Hvis personer i eller omkring foreninger, der er medlem af DIF
eller DGI, involveres i en alvorlig hændelse som f.eks.

n Ulykke 
n Overgreb
n Overfald
n …

- tilbyder Tryg op til 10 timers gratis psykologisk krisehjælp hos 
psykolog eller psykiater.



13131313

Idrætsrejseforsikring

Hvem er dækket
n Forsikringen dækker frivillige og 

ansatte ledere, trænere, instruktører 
og medlemmer på foreningsrejse 
overalt i verden.

n Desuden dækkes foreningens 
inviterede udenlandske gæster.

Hvad er dækket
n Sygdom og hjemtransport
n Tilkaldelse og sygeledsagelse
n Rejseulykke (ikke idrætsudøvere)
n Bagageforsinkelse mere end 4 timer
n Foreningens bagage (f.eks. taske 

med spilledragter) forsvinder 
n Privatansvar
n Sikkerhedsstillelse/kaution
n Retshjælp
n Afbestillingsforsikring



141414

Idrætsrejseforsikring/2

Værd at vide om Idrætsrejseforsikringen

På www.idraettensforsikringer.dk kan du finde dette 
rejseforsikringskort.

Print og klip kortet ud, og tag det med på rejsen.

www.idraettensforsikringer.dkkan
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Retshjælpsforsikring

Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med retslige 
tvister.

Forsikringen dækker ikke
n Straffesager
n Tvister mellem foreninger og DIF/specialforbund eller 

DGI/landsdelsforeninger 
n Inkassosager hvor rigtigheden og beløbet er utvivlsomt

Sum og selvrisiko
n Maks. 125.000 kr. pr. sag og med en selvrisiko på 5.000 kr.
n DIF/DGI og Tryg vurderer om sagen er ”rimelig” at føre
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Foreningens egne forsikringer

n Løsøreforsikring
n Bygningsforsikring
n Idrætsulykkesforsikring
n Motorkøretøjsforsikring
n Transportforsikring
n Bestyrelsesansvarsforsikring



Hvad koster en bestyrelsesansvarsforsikring?

Forsikringssum pr. skade Årlig præmie 2018

1 mio. kr. 1.587 kr.

2 mio. kr. 2.194 kr.

3 mio. kr. 3.837 kr.

5 mio. kr. 6.281 kr.

17



181818

Fælles forsikringer – mere information

Hvis skaden sker, eller du har
spørgsmål til forsikringerne, så
gå ind på: 

www.idraettensforsikringer.dk

- eller kontakt DIF eller

www.idraettensforsikringer.dk

