
 

 

Försäkringsöversikt – Svenska Konståkningsförbundet 

Licensförsäkring/Åkarlicens 

Alla åkare som testar och tävlar måste teckna en Licensförsäkring/Åkarlicens enligt Svenska Konståkningsförbundets 

regelverk. Licensen tecknas i Pensums system inför varje säsong genom din förening och kostar 350 

kr/person/försäkringsår, den gäller oavsett ålder.  Försäkringsbolaget är Folksam.  

 

Ungdomsförsäkringen 

Är en Olycksfallsförsäkring som omfattar alla aktiva åkare tom 31 aug kalenderåret dem fyller 16 år. Försäkring 

betalas genom föreningens medlemsavgift till förbundet. Försäkringsbolaget är Folksam. 

 

Frivillig försäkring/Folksams Idrottsförsäkring K 63600 

För åkare över 16 år som inte behöver teckna licensförsäkring kan föreningen teckna en frivillig 

gruppolycksfallsförsäkring hos Folksam (K 63600) genom en länk på Pensums hemsida. Följande intervaller går att 

välja på: 

Antal aktiva  Premie 

Upp till 25 st  910 kr 

26-50 st  1 595 kr 

51-75 st  2 280 kr 

76-100 st  2 980 kr 

101-150 st  4 150 kr 

151-200 st  5 360 kr 

 

Riksidrottsförbundets/RF Föreningsförsäkring Bas 

Föreningsförsäkring Bas ingår per automatik för alla  

föreningar tillhörande Svenska Konståkningsförbundet. 

Försäkringen är tecknad genom Riksidrottsförbundet och 

är placerad i Folksam. Alla förtroendevalda ledare och 

funktionärer (även domare) omfattas av en 

Olycksfallsförsäkring per automatik genom sitt 

medlemskap.  

Obs! Anställda i en förening omfattas inte av 

Olycksfallsförsäkringen, den gäller enbart för ideella med 

en ersättning under 23 650kr per år. 

Råd och vård ingår för SKF som helhet:Råd och Vård för 

idrottsskador når du på telefon 020-44 11 11 eller mejl 

radochvard@aleris.se (kostnadsfri rådgivning) 

Ungdomsförsäkring 

Olicensierade under 16 

år  

Riksidrottsförbundets/RF Föreningsförsäkring Bas 

(för föreningen) 

 

 

Frivillig försäkring 

(gruppolycksfall K 

63600) 

Olicensierade över 16 

år  

Åkarlicens 

Obligatorisk för alla 

som tävlar  
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Försäkringsfördjupning Licensförsäkringen/ungdomsförsäkringen– Svenska 
Konståkningsförbundet 

Försäkringsperioden är 1 september tom 31 augusti, För nya åkare som licensieras under augusti gäller försäkringen 

också för den kommande licensperioden. Försäkringsnumret är K64560 hos Folksam. 

Vilka är försäkrade: 

Alla som löst licens är försäkrade via Licensförsäkringen och alla barn och ungdomar inom föreningar anslutna till 

Svenska Konståkningsförbundet till och med 31 augusti det kalenderår de fyller 16 år och som inte behöver lösa 

licens enligt SKF regelverk omfattas av Ungdomsförsäkringen. 

När gäller försäkringarna: 

Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Svenska Konståkningsförbundet, dess 

distriktsförbund eller förening anordnad aktivitet. samt under direkt färd till och från denna aktiviteten. Om en 

aktivitet sker på annan ort (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med 

aktiviteten. 

Vad gäller försäkringen för: 

Ersättning vid olycksfall och till följd av detta uppkommen Medicinsk invaliditet, Akutvårdsersättning, 

Tandskadekostnader, Skadade kläder/idrottskläder/hjälmar och glasögon, Ersättning vid dödsfall. Försäkringen 

innehåller även en reseförsäkring som ger ett skydd vid olycksfall och akut sjukdom som inträffar vid utlandsresor. 

Vid skada ring Folksam på 0771-950 950 

Råd och Vård för idrottsskador är tjänst som ingår i förbundets avtal.                                                                      

Kostnadsfri rådgivning och vid skada kontaktar du specialisterna på Råd och Vård för idrottsskador för en första 

skadebedömning. Vid behov av fysisk bedömning av skadan ingår upp till 2 besök hos fysioterapeut och ett besök till 

läkare. Råd och Vård för idrottsskador når du på telefon 020-44 11 11 eller mejl radochvard@aleris.se 
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Försäkringsfördjupning Frivillig försäkring/Folksams Idrottsförsäkring K 63600– 
Svenska Konståkningsförbundet 

Frivillig försäkring/Folksams Idrottsförsäkring K 63600: 

Försäkringsperioden är 1 jan-31 dec. 

Vilka Kan försäkras: 

Försäkringen kan tecknas för de aktiva över 16 år t.ex motionärer och övriga som inte behöver lösa licens enligt SKF 

regelverk. 

När gäller försäkringen 

Försäkringen gäller för den aktivitet/idrott som föreningen anger i ansökan och för resor till och från aktiviteten. 

Försäkringen gäller även under tävling/träning på annan ort/utomlands. Vid utlandsresa gäller försäkringen på 

samma sätt som i Sverige i högst 45 dagar. 

Vad gäller försäkringen för: 

Ersättning vid olycksfall och till följd av detta uppkommen Medicinsk invaliditet, Akutvårdsersättning, 

Tandskadekostnader, Skadade kläder/idrottskläder/hjälmar och glasögon, Ersättning vid dödsfall. Försäkringen 

innehåller även en reseförsäkring som ger ett skydd vid olycksfall och akut sjukdom som inträffar vid utlandsresor. 

Vid skada ring Folksam på 0771-950 950 

Råd och Vård för idrottsskador är tjänst som ingår i förbundets avtal.                                                                      

Kostnadsfri rådgivning och vid skada kontaktar du specialisterna på Råd och Vård för idrottsskador för en första 

skadebedömning. Vid behov av fysisk bedömning av skadan ingår upp till 2 besök hos fysioterapeut och ett besök till 

läkare. Råd och Vård för idrottsskador når du på telefon 020-44 11 11 eller mejl radochvard@aleris.se 
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Försäkringsfördjupning RF Föreningsförsäkring Bas– Svenska 
Konståkningsförbundet 

 

RF Föreningsförsäkring Bas -Olycksfallsförsäkring och kristerapi: 

Försäkringsperioden är 1 maj- 30 april. 

Vilka är försäkrade: 

Försäkrade är ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer, tränare och domare. Försäkrade är också 
medlemmar eller andra som utför ideella uppdrag för organisationernas räkning. Observera att aktiva idrottare eller 
anställda inte omfattas av försäkringen. Med ideell avses att individen som högst haft en ersättning/ 
arvode motsvarande 0,5 prisbasbelopp per år för sina insatser/uppdrag från samma uppdragsgivare/förening. 
 
När gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under utförande av ideella uppdrag i egenskap av 
förtroendevald, ledare, funktionär eller liknande för av Svenska Konståkningsförbundet, dess distriktsförbund eller 
förening anordnad aktivitet. samt under direkt färd till och från denna aktiviteten. Om en aktivitet sker på annan ort 
(även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med aktiviteten. 
 

Vad gäller försäkringen för: 

Ersättning vid olycksfall och till följd av detta uppkommen Medicinsk invaliditet, Akutvårdsersättning, 

Tandskadekostnader, Resekostnader, merkostnader, läkekostnader Ersättning vid dödsfall. Försäkringen innehåller 

även en reseförsäkring som ger ett skydd vid olycksfall och akut sjukdom som inträffar vid utlandsresor. Vid skada 

ring Folksam på 0771-950 950 

Råd och Vård för idrottsskador är tjänst som ingår i förbundets avtal.                                                                      

Kostnadsfri rådgivning och vid skada kontaktar du specialisterna på Råd och Vård för idrottsskador för en första 

skadebedömning. Vid behov av fysisk bedömning av skadan ingår upp till 2 besök hos fysioterapeut och ett besök till 

läkare. Råd och Vård för idrottsskador når du på telefon 020-44 11 11 eller mejl radochvard@aleris.se 
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