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Forsikringer
FORSIKRINGER – OVERSIGT
Forsikringer i Dansk Svæveflyver Union
Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer.

DSvUs klubber har et stort ansvar på mange områder, og det kan være vanskeligt for en klubleder at overskue alle forsikringsbehov for klubben.
En del af klubbernes ansvar over for tredje mand er dækket gennem en kollektiv forsikringsaftale mellem
DGI/DIF og forsikringsselskabet TRYG.
Denne oversigt tjener til at give klublederne et overblik over, hvilke forhold, klubberne bør forsikre sig imod
og på hvilke områder, der allerede er tegnet forsikringer for klubberne gennem DGI/DIF.
Er klubben ejer af en selvstændig juridisk enhed, f.eks. et selskab der sælger flybenzin fra tankanlæg på
flyvepladsen, skal der tegnes separate forsikringer for dette selskab.
Yderligere oplysninger kan indhentes ved DSvU, DIF eller TRYG.
Der er tegnet 5 kollektive forsikringer i TRYG:
1. Arbejdsskadeforsikring – lovpligtig
2. Arbejdsskadeforsikring – frivillig. (Dækker bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og holdledere m.fl.)
3. Erhvervsansvarsforsikring – herunder spilansvar samt ansvarsforsikring for instruktører og materielkontrollanter
4. Retshjælpsforsikring
5. Kollektiv rejseforsikring
Forsikringer, som klubberne selv skal/bør tegne:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ansvarsforsikring for Fly - lovpligtig
Kaskoforsikring fly
Passageransvarsforsikring (lovpligtig for alle fly med passagersæde og MTOM ≥ 500 kg)
Kaskoforsikring transportvogne
Forsikring jordmateriel, herunder motoransvar for selvkørende maskiner
Bygningsforsikring, brandforsikring og anden bygningsbeskadigelse
Indbo / Løsøreforsikring

Forsikringer, som klubben kan tegne:
13. Kollektiv ulykkesforsikring for medlemmer
14. Flyvestævneforsikring
15. Ansvarsforsikring for arrangementer uden for DIF / DSvU
Forsikringer, som medlemmet selv bør tegne:
16. Privat heltidsulykkesforsikring
17. Privat indboforsikring
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Anmeldelse af skader
1. ARBEJDSSKADEFORSIKRING – LOVPLIGTIG
Forsikringen er tegnet for samtlige personer, der er ansat i DIF-regi, og sikrer at klubber og forbund
er dækket ind i de situationer, hvor der kan ydes erstatning efter Lov om Forsikring mod følger af arbejdsskade.
Arbejdsskadeforsikringen dækker følger af uheld, der opstår, mens den ansatte arbejder for klubben.
Arbejdet behøver ikke at være lønnet, men generelt kan siges, at den opgave der udføres, må ikke
være en almindelig del af foreningens aktiviteter.
Forsikringen dækker ikke professionelle og andre ligestillede kontraktansatte idrætsudøvere. For
ändisse skal tegnes selvstændig forsikring, men dette er pt. ikke aktuelt for DSvU.
I henhold til loven dækkes:
•
•
•
•
•

Sygebehandling, optræning og hjælpemidler
Varigt tab af erhvervsevne
Godtgørelse for varige men
Dødsfald
Brilleskader

Hvornår er det en arbejdsskade?
Dette er et af de vanskelige områder at definere, men hvis der opstår tvivl indsendes anmeldelsen til
vurdering i Arbejdsskadestyrelsen. Generelt kan siges, at arbejdet altid skal ligge ud over, hvad der
er normalt for foreningens medlemmer.
Følgende konkrete eksempler kan måske skabe en vis klarhed på området, men er kun vejledende,
idet hver enkelt sag vurderes specifikt af Styrelsen.
Træner/instruktør: En træner/instruktør får en skade på hånden og varigt men i forbindelse med
håndteringen af en følgebåd, der falder ned over hans hånd. Skaden anerkendes, da den skyldtes
de forhold, han arbejdede under.
Dommer: En dommer falder under en fodboldkamp så uheldigt, at han pådrager sig varigt men. Skaden anerkendes, da den skyldtes de forhold, han arbejdede under.
Medhjælper: En efterlønsmodtager er ved at efterse et skab i en skøjtehal, og bliver ramt i øjet af en
vildfaren ishockeypuck. Han fungerer som tilsynsførende i hallen. Synet på øjet mistes. Skaden anerkendes, da den skyldtes de forhold, han arbejdede under.
Kursus: En person bliver sendt på kursus af sin klub, og han kommer til skade under en håndboldkamp i forbindelse med kurset. Skaden anerkendes, da han var sendt på kursus på foranledning af
klubben.
Medlemmer: Medlemmer i en klub bliver indkaldt til arbejdsweekend (fri tilmelding), hvor de skal ordne klubhus, bygge et skur, lave flisearbejde, beskære buske/træer o.lign. Arbejdet falder udenfor,
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hvad der er normalt for et medlem af en klub, så hvis et medlem kommer til skade, vil han/hun være
dækket af forsikringen.
Ikke omfattet:
Når medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer af en forening udfører arbejde, der er sædvanlig for
disse grupper, er de ikke omfattet af loven.
Pligtarbejde
En skade som opstår under et arbejde, som udføres som pligtarbejde, kan ikke anerkendes som en
arbejdsskade. Ved pligtarbejde forstås et arbejde, som udføres af et medlem med baggrund i, at der
er pligtarbejde beskrevet i klubbens vedtægter eller andre bestemmelser, eller qua en generalforsamlingsvedtagelse, dvs. arbejdet er en normal aktivitet i forbindelse med det at være medlem af
den pågældende forening.
Til gengæld kan følgerne af en sådan ulykke dækkes ind via en ulykkesforsikring.
Specielle forhold
Hvis Arbejdsskadestyrelsen, AES, definerer skaden som arbejdsskade, er dækningen i henhold til
lovgivningen om arbejdsskade, og den dækning er ikke særlig stor.
Man skal være opmærksom på, at når skaden er defineret som arbejdsskade, dækker fritidsulykkesforsikringen ikke uanset, det er frivilligt arbejde, man udfører i fritiden.
Den situation kan altså opstå, at man tror sig og sin familie fint dækket med en fritidsulykkesforsikring, og så pludselig ved et ulykkestilfælde opdager, at dette ikke er tilfældet.
Det kan derfor varmt anbefales, at man tegner en heltidsulykkesforsikring.
Det er Arbejdsskadesstyrelsen, der i tvivlstilfælde afgør, om en ulykke i klubben er en arbejdsskade.

2.

ARBEJDSSKADEFORSIKRING, FRIVILLIG
For den store gruppe frivillige ledere, der af lovmæssige årsager ikke er omfattet af Lov om Arbejdsskadesikring, har der i en årrække været tegnet en kollektiv ulykkesforsikring. I forbindelse med forsikringernes fornyelse 1. januar 2005 træder der en ny dækning i kraft for denne gruppe. Den tidligere kollektive ulykkesforsikring bliver erstattet af en frivillig arbejdsskadeforsikring, der stiller denne
personkreds som var man omfattet af loven. Det betyder, at man i skadetilfælde er berettiget til erstatning efter de samme regler og med de samme forsikringselementer og forsikringssummer som
gælder for arbejdsskadeforsikringen.
Bemærk hvad der er skrevet om personlige ulykkesforsikringer under ”Specielle forhold”
vedrørende den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.
Forsikringen omfatter følgende personkreds:
• Bestyrelsesmedlemmer
• Medlemmer af faste udvalg valgt af generalforsamling eller udpeget af bestyrelsen
• Holdledere udpeget af bestyrelse, afdelingsbestyrelse eller sportsudvalg eller
• Andre udvalg godkendt af bestyrelsen
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• Medlemmer der udfører et arbejde af et sådant omfang eller indhold, at det ikke giver ret til erstatning efter loven. Det er en forudsætning for dækningen at arbejdet skal ske i foreningens
interesse.

3. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, foreningen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter. Herunder ansvar som ejer eller bruger af den ejendom, aktiviteten drives fra. Endvidere dækker forsikringen det erstatningsansvar, som foreningen kan pådrage sig gennem sine ansatte og
medlemmer.
ANSVARSFORSIKRING FOR INSTRUKTØRER OG MATERIELKONTROLLANTER
Forsikringen er omfattet af den kollektive erhvervsansvarsforsikring.
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, en instruktør eller materielkontrollant kan pådrage sig i
forbindelse med søgsmål fra involverede personer eller efterladte til personer, som har været involveret i et havari, hvor årsagen kan henføres til forkert eller mangelfuld instruktion eller handling af instruktøren, eller at materielkontrollanten har overset en fejl i et fly.
Skadetyper omfattet af forsikringen:
Person/tingskader
• Motoransvar for ikke indregistrerede arbejdsmaskiner med motorkraft på mindre end 20 hk.
• Arrangøransvar i forbindelse med arrangementer af rent underholdende art f.eks. bankospil og
sommerfester, der alene er arrangeret af en eller flere foreninger under DIF, således at der
skal tegnes ansvarsforsikring hvis klubben har et arrangement med den lokale handelsstandsforening, bankoforening eller velgørende organisation.
• Produktansvar ved salg af sportstøj og ved kiosk- og cafeteriadrift, dog ikke når kiosk/cafeteria
er bortforpagtet.
• Ud- og opgravning når der er indhentet tilladelse fra myndighederne.
• Brug af lifte, kraner og hejseværk – Det emne, der løftes, er ikke dækket, men personer og
ting der beskadiges af et nedfaldende emne er dækket.
• Spil til svævefly er dækket under denne forsikring for ansvar for nedfald af wire på tredjemands ejendom såfremt wiren ikke er knækket. - I tilfælde af wirebrud er det flyets ansvarsforsikring, som skal dække for den del af wiren, som droppes fra flyet.
Eksempler på undtagelser:
Forsikringen dækker ikke:
1. Skade på egne ting,
2. Skade på lånte eller lejede ting/lokaler
3. Benyttelse/opbevaring af ting. BEMÆRK: Medlemmers personlige ejendele, herunder svævefly,
som opbevares i klubhus, hangar eller andre af klubbens lokaler, er ikke dækket af forsikringen.
4. Ansvar for tab eller skade opstået ved bortkomst eller tyveri, fortsæt (Skade forvoldt med vilje)
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Hvornår er der erstatningsansvar?

Kan det bevises, at en skade skyldes fejl eller forsømmelse hos foreningen eller dens hjælpere, (bestyrelse, trænere eller andre, der handler på foreningens vegne) er foreningen erstatningsansvarlig.
Der er en selvrisiko på kr. 2000,00 pr. skade.
4. RETSHJÆLPSFORSIKRING
Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse retslige konflikter, f.eks. i form af tvister
med kommunen, fagretslige sager eller civilretslige sager mellem klubben og erhvervsliv.
F.eks. kan nævnes en sag mod en nabo, som forurener gennem skorsten og klubbens bygninger
og faciliteter dækkes med sod. Eller en sag mod en kantineforpagter, der ikke overholder f.eks. åbningstider i forpagtningskontrakt. Forsikringen dækker dog ikke tvister mellem klubber under
DIF/DGI.
5. KOLLEKTIV REJSEFORSIKRING
Forsikringen dækker ansatte og frivillige ledere, trænere og instruktører og personale samt sportsudøvere under rejse overalt i verden. Desuden dækkers medlemmer af internationale udvalg og lignende.
Forsikringen supplerer den offentlige sygesikrings rejsesygeforsikring og private familieforsikringer.
Bagageforsikringen dækker kun såfremt, der ikke er dækning via en privattegnet forsikring.
6. ANSVARSFORSIKRING FOR FLY – LOVPLIGTIG
Inden indregistrering skal der tegnes obligatorisk lovpligtig flyansvarsforsikring.
Forsikring kan tegnes via Forsikringsklubben for svævefly, hvor hovedparten af danske svævefly er
forsikret. http://www.sv-flyforsikring.net/ansvar.htm
Ansvarsforsikringerne i forsikringsklubben, der er tegnet på en fællespolice og administreret af
forsikringsklubben, omhandler den lovpligtige flyansvarsforsikring og er gældende i alle europæiske lande.
For fly < 500 MTOM (kg) er dækningen SDR 750.000.
For fly < 1.000 MTOM (kg) er dækningen SDR 1.500.000.
For hvert passagersæde er dækningen SDR 250.000.
Selvrisiko pr. skade er kr. 1.000,00.
Der er mulighed for at aftale ansvarsforsikringsdækning ved flyvning uden for Europa efter aftale
med forsikringsklubbens forretningsfører.
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7. KASKOFORSIKRING FLY

DSvU har en aftale med Forsikringsklubben for Svævefly om kaskoforsikring af svævefly.
Den daglige administration udføres af Forsikringsklubben for svævefly.
http://www.sv-flyforsikring.net/kasko.htm
Opmærksomheden skal særligt henledes på, at Forsikringsklubben er berettiget til at afvise kaskoskader, der ikke er anmeldt til forsikringsklubben senest 14 dage efter skadedatoen.
8. PASSAGERANSVARSFORSIKRING
Passageransvarsforsikring er lovbefalet for alle fly der anvendes til passagerflyvning.
For fly der alene anvendes til uddannelsesbrug indenfor dansk FIR og som har MTOM < 500 kg, er
den ikke lovbefalet, men DSvU anbefaler den alligevel til alle to- sædede fly for at undgå utilsigtet
passagerflyvning med et fly uden den lovbefalede ansvarsforsikring. Forsikringen kan tegnes sammen med den obligatoriske lovpligtige flyansvarsforsikring,
9. KASKOFORSIKRING TRANSPORTVOGNE
DSvU har en aftale med Forsikringsklubben for Svævefly om kaskoforsikring af transportvogne.
Den daglige administration udføres af Forsikringsklubben for svævefly.
http://www.sv-flyforsikring.net/kasko.htm
Derudover tilbyder de fleste forsikringsselskaber kaskoforsikring til anhængere.
Ansvarsforsikring af traileren er dækket af bilens ansvarsforsikring.
Ved kørsel efter udenlandsk bil og ved kørsel i visse lande kan der være krav om separat ansvarsforsikring for traileren.
10. FORSIKRING JORDMATERIEL
Selvkørende jordmateriel med mindre end 20 HK, kun til brug for vedligehold af klubbernes arealer,
er motoransvarsforsikret under DIF’s Erhvervsansvarsforsikring. Ansvar for spilwiren er omfattet af
DIF´s erhvervsansvarsforsikring.
Alt øvrigt selvkørende jordmateriel skal ansvarsforsikres. Uden denne ansvarsforsikring er der ingen
dækning for skade på 3. person eller ejendom.
Selvkørende spil skal have motoransvarsforsikring.
Jordmateriel bør endvidere være forsikret mod brand og tyveri.
Der gøres opmærksom på, at færdselsloven kræver kørekort til førere af motorkøretøjer, bil- eller
traktorkørekort.
I øvrigt kan der henvises til Forsikringsklubben for svævefly; http://www.sv-flyforsikring.net/tavle.htm
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11. BYGNINGSFORSIKRING, BRANDFORSIKRING OG ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE
Hus og grundejerforsikring bør tegnes for klubbens bygninger og grund.
Forsikringen bør som minimum omfatte brand, stormskade, anden bygningsskade, svamp og insekt.
Forsikringen kan omfatte forsikring af skjulte rør og kloak og stikledninger samt glas og sanitet.
12. INDBO / LØSØREFORSIKRING
Klubben bør tegne en løsøreforsikring dækkende skader ved brand, vandledningsskader og tyveri.
Forsikringen skal omfatte alt indbo og løsøre, herunder også løst flyudstyr såsom faldskærme, GPSudstyr, ladeudstyr og radioer, som opbevares i værksteder, hangarer og i klublokalerne.
13. KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING FOR MEDLEMMER
Det er meget individuelt om medlemmer har tegnet private heltids- eller fritidsulykkes forsikringer,
men mange mennesker er ofte ikke dækket tilstrækkeligt i tilfælde af skade.
Klubben kan evt. forhøre sig hos et forsikringsselskab, hvorvidt det er muligt for en klub at dække alle medlemmer ind under en sådan kollektiv ordning. En sådan beslutning vil naturligvis kræve en
grundig drøftelse f.eks. på en generalforsamling, og bør nok gøres frivillig.
Såfremt der ikke tegnes en ulykkesforsikring, anbefales det, at klubben gør medlemmerne tydeligt
opmærksom på, at de ikke kan anse sig for værende tilstrækkeligt forsikret i tilfælde af ulykker.
14. FLYSTÆVNEFORSIKRING
Flystævneforsikring skal tegnes, såfremt man ønsker at afholde flystævne med flyvning uden for de
normale kriterier, f.eks. Kunstflyvning og flyvning under normalt tilladt højde.
Der skal endvidere indhentes tilladelse til flystævnet hos Statens Luftfartsvæsen samt den lokale politimester.
15. PRIVAT HELTIDSULYKKESFORSIKRING
Det enkelte klubmedlem bør nøje overveje sine forsikringsmæssige behov i forbindelse med sin deltagelse i klubbens aktiviteter.
En heltidsulykkesforsikring dækkende svæveflyvning må stærkt anbefales. Se stk. 1 sidste afsnit.
Er man arbejdsløs skal man være heltidsulykkesforsikret for at være forsikringsdækket.
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ANMELDELSE AF SKADER
Anmeldelse af skader som falder ind under DIF’s kollektive forsikringer sker til nærmeste TRYG kontor, eller
pr. e-mail via DIF’s hjemmeside.
Anmeldelse af skader under DIF’s rejseforsikring kan ske til +45 7010 5050 (SOS International døgnåbent)
Anmeldelse af skader som falder ind under kaskoforsikringen for fly og transportvogne skal anmeldes til
Forsikringsklubben.
Opmærksomheden skal igen henledes på, at Forsikringsklubben er berettiget til at afvise kaskoskader, der ikke er anmeldt til forsikringsklubben senest 14 dage efter skadedatoen.
Anmeldelse af skader som falder ind under flyansvarsforsikringen skal anmeldes til det respektive forsikringsselskab.
Anmeldelse af skader til øvrige selskaber skal ske efter de respektive selskabers egne retningslinjer.
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