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Til ledere og medlemmer av Brunstad Ungdomsklubb 
 
 
 
 
 
 

Ryen, 25.05.2018 
 

Generelt om forsikringer i Brunstad Ungdomsklubb og lokale klubber 
Brunstad Ungdomsklubb er dekket av en generell ansvarsforsikring som dekker det rettslige 
erstatningsansvaret som Brunstad Ungdomsklubb og lokale ungdomsklubber kan komme opp i.  

Medlemmer er dekket av en dugnadsforsikring – en kollektiv ulykkesforsikring, men utenom 
dugnadsaktiviteter er ingen dekket av ulykkesforsikring. 

Ansvarsforsikring 
Ungdomsklubber er dekket av en ansvarsforsikring som dekker eventuelt rettslig ansvar klubbene vil 
kunne pådra seg ved en ulykke. Det gjelder da ulykke eller skade som kan oppstå under diverse 
fritidsaktiviteter, turer, utflukter eller dugnad som er organisert av klubben. 

Hvis noen ledere, andre ansvarlige eller de som organiserer noe i klubben har gjort noe uaktsomt slik 
at noen skader seg, så dekker forsikringen den erstatningen som retten kan dømme klubben til.  
Klubben har da et ansvar som forsikringen dekker. Den dekker også saksbehandling ved slike saker. 

Forsikringssum per skade  10 000 000 kr 
Egenandel per skade   10 000 kr 
Hvor forsikringen gjelder  i Norden 

 

Dugnadsforsikring – kollektiv ulykkesforsikring 
Dugnadsforsikring for Brunstad Ungdomsklubb og lokallagene i Norge omfatter medlemmer av 
klubbene. Forsikringen gjelder under dugnadsarbeid i Norge som er organisert av klubbene, for 
klubbene eller andre. Organisert arbeid under arrangementer er dekket, mens farefullt dugnadsarbeid 
som f.eks. trefelling ikke omfattes av forsikringen. Det er egne regler for utlendinger fra utenlandske 
klubber. 

Ved ulykkesskade skal klubbens ledelse bekrefte at den skadelidte tilhører klubben og at skaden 
skjedde under organisert dugnad.  
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Medlemmer (Folketrygden) 

Dekningsomfang  Forsikringssum  Minste invaliditetsgrad   Egenandel 
Menerstatning ulykke   500 000 kr   1 %     0 kr 
Dødsfallerstatning ulykke  500 000 kr   -     0 kr 
 

Utgifter Tilleggsinformasjon     Egenandel 
Medisinske utgifter ulykke  5 %  % av forsikringssummen v/medisinsk invaliditet 1 000 kr 

Dekningen for behandlingsutgifter (f.eks. tannskader) er 5% av forsikringssummen på menerstatning 
ulykke på kr 500 000, dvs. kr 25 000. 

 

Privat forsikring 
Forsikring for eventuell skade eller tap et medlem vil kunne komme i skade for å pådra seg ved 
deltakelse i klubbene, må ordnes av det enkelte medlem gjennom en privat reiseforsikring eller 
ulykkesforsikring. Det er medlemmenes eget ansvar å sørge for at de har tilstrekkelig 
forsikringsdekning for alle aktiviteter de deltar på.  

Vi anbefaler familier å ha en helårs reiseforsikring som også dekker ulykkesforsikring. De aller fleste 
fritidsaktiviteter er dekket av den vanlige reiseforsikringen. En reiseforsikring har sine begrensninger, 
og det oppfordres spesielt til at deltaker i ulike former for sport å gjennomgå sin forsikringsdekning. 
Man bør også vurdere ulykkesforsikring o.l. 

De ansvarlige i klubbene bør informere foreldrene og medlemmer over 18 år om at det ikke er tegnet 
noen ulykkesforsikring for selve aktivitetene i klubben, og at de selv må tegne en privat reiseforsikring 
eller ulykkesforsikring som dekker dette.  

 


