
              
 

Retningslinje fotballforsikring og skadeforebygging 
 

1. Obligatorisk grunnforsikring 
Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. 

Barneforsikring 0 – 12 år 

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb 
tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige 
idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. 

 Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen. 

 Ungdomsforsikring 12 – 19år 

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være 
dekket av forsikringsordningen. 

Detaljer om fotballforsikring finnes ved å lese NFF sine sider knyttet til denne forsikringen ved å gå inn 
på  https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/  

2. Frivillig utvidet forsikring 
Hver spiller kan i tillegg til den obligatoriske grunnforsikringen tegne en utvidet forsikring. 

Den frivillige utvidede forsikringen gir spilleren raskere idrettsbehandling etter skade og krav om erstatning ved 
skade. 

For å se på hvilke ytelser frivillig utvidet forsikring gir og for å bestille utvidet forsikring, gå inn på web-
siden: https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017  

3. Skadeforebygging 
Trenere for våre barne-, ungdoms- og voksenfotball-lag oppfordres til å gå inn på web-
siden http://skadefri.no/idretter/fotball/ 

Denne siden har fokus på skadeforebygging for fotballspillere. På denne siden finnes informasjon om 
skadeforebygging generelt og flere oppvarmingsprogram - både kun med enkle løpsøvelser, men også mer 
komplette program. 

Øvelsene på disse sidene bør bli en naturlig del av oppvarmingen til hver trening og kamp. 

Merk at det er mulig å ringe Idrettens Skadetelefon 04420 også får å få rådgiving om skadeforebyggende tiltak. 
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4. Skadebehandling 
Prosedyrer ved fotballrelaterte skader og lidelser: 
• Skader og lidelser skal alltid rapporteres til Idrettens Skadetelefon på 04420. Dette er viktig for å sikre at den 

skadede får riktig utredning og behandling, og at forsikringsoppgjøret håndteres korrekt. 
• Alle skader eller lidelser skal umiddelbart etter at de oppstår, og som en hovedregel før behandling 

igangsettes, rapporteres via eget elektronisk skademeldingsskjema som finnes 
på https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/. Rapporteringen utføres av den skadde spiller, eller dens 
pårørende. 

• Det innføres samtidig et prinsipp om at skaden eller lidelsen må være innrapportert via elektronisk 
skademeldingsskjema, før skadeutbetaling kan utføres. 

• Idrettens Skadetelefon skal bestille utredning og behandling hvis fotballforsikringen skal dekke kostnaden. 
• Klinikk Selsaas er en del av idrettens skadetelefon, Vi anbefaler alle Skjoldspillerene til å benytte denne 

klinikken. 

Behandlingsavtale mellom Klinikk Selsaas og Skjold IL 
  

Skjold IL har inngått en avtale med Kiropraktor Regy Selsaas som har klinikk i Haugesund. De holder til i 2 etasje 
ved Rennesøygaten 16, vis a vis Biltilsynet og sør for Felleskjøpet.  

Klinikk Selsaas vil bidra og følger opp følgende punkter for Skjolds medlemmer: 
• Undersøkelse/behandling skal skje innen 24 timer i hverdager. 
• De tar bort førstegangs konsultasjons-pris uavhengig av profesjon. 
• Ultralydundersøkelse er ordinær pris (Dette er hos spesialist/idrettslege, ingen rabatt, omfattes av 

skadetelefonen) 
• De skal kunne holde foredrag på klinikken eller i klubben for alle trenere, lagledere, styremedlemmer mtp. 

akutte skader og belastningsskader. 
• Foredrag/workshop for alle trenere mtp. gjennomgang av FIFA11 pluss programmet. 
• De skal kunne stille opp til disp. på enkelte hjemmekamper til A-laget. 
• De tilbyr treningsfasiliteter med eget nøkkelkort. Her kan de tilby trening fra 05:00 til 24:00 hver dag. Ord.pris 

kr. 400, ved avtale kr 300,-. 
Her kan du lese mer om Klinikk Selsaas 
http://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9402990 
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