
Översikt	  Försäkringar	  	  

Försäkringsbolaget	  är	  Pensum	  (www.pensum.se).	  

Vem	  är	  försäkrad?	  

Alla	  gymnaster	  och	  ledare	  ska	  vara	  försäkrade.	  Försäkringen	  gäller	  under	  träningstiden.	  

Gymnaster	  som	  gör	  rotation	  kring	  egen	  axel	  ska	  ha	  en	  personlig	  tränings-‐	  eller	  tävlingslicens.	  
Föreningen	  har	  tecknat	  tävlingslicens	  för	  nivåer	  BLÅ,	  GRÖN	  och	  SVART.	  Träningslicens	  för	  GRÖN,	  
vilken	  måste	  uppdateras	  om	  de	  skulle	  vilja	  tävla	  (se	  nedan).	  Övriga	  (Barngymnastiken)	  har	  en	  
basförsäkring	  på	  gruppnivå	  (inte	  personlig).	  	  

Samtliga	  ledare	  har	  en	  Basförsäkring.	  Basförsäkringen	  gäller	  också	  om	  ledaren	  gör	  rotation	  kring	  
egen	  axel	  i	  syfte	  att	  visa	  gymnasterna.	  Dock	  ska	  träningslicens	  tecknas	  om	  ledaren	  själv	  tränar	  
gymnastik.	  

Gymnaster	  som	  kommer	  och	  provtränar	  ska	  försäkras	  innan	  träningstillfället	  (se	  nedan).	  Om	  
gymnasten	  ska	  fortsätta	  träna	  efter	  provträningstillfället	  ska	  köansvarig	  meddelas	  som	  säkerställer	  
att	  gymnasten	  blir	  försäkrad	  permanent.	  Det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  detta	  blir	  rätt,	  vi	  har	  tidigare	  haft	  
situationer	  då	  ledare	  missat	  att	  meddela	  provträningar.	  

Hur	  sker	  försäkringarna?	  

Försäkringsåret	  löper	  från	  1	  oktober	  till	  30	  september.	  I	  slutet	  av	  augusti	  varje	  år,	  inför	  terminsstart,	  
går	  försäkringsansvarig	  i	  styrelsen	  igenom	  samtliga	  gymnaster	  som	  registrerats	  i	  myClub	  och	  tecknar	  
nya	  försäkringar	  samt	  tar	  bort	  försäkringar	  för	  gymnaster	  som	  har	  slutat.	  

Om	  förändringar	  i	  grupperna	  sker	  under	  året	  (gymnaster	  tillkommer	  eller	  slutar),	  så	  måste	  ledaren	  
kontakta	  köansvarig.	  Köansvarig	  ansvarar	  för	  nya	  gymnaster	  blir	  försäkrade	  (genom	  att	  meddela	  
försäkringsansvarig).	  

När	  behöver	  jag	  som	  ledare	  kontakta	  försäkringsansvarig?	  

Det	  finns	  tre	  tillfällen	  då	  ledare	  själva	  ska	  kontakta	  försäkringsansvarig	  direkt	  (se	  kontaktuppgifter	  
nedan).	  Det	  är	  då:	  

1.   En	  gymnast	  kommer	  och	  ska	  provträna	  i	  gruppen	  –	  gymnasten	  ska	  då	  vara	  försäkrad	  innan	  
provträningstillfället	  

2.   En	  gymnast	  som	  endast	  har	  träningsförsäkring	  (dvs.	  grupp	  GRÖN	  –	  se	  info	  nedan)	  ska	  tävla	  
och	  då	  behöver	  tävlingsförsäkring	  

3.   Olyckan	  är	  framme	  –	  bra	  att	  kontakta	  försäkringsansvarig	  i	  efterhand	  och	  meddela	  
incidenten	  för	  uppföljning	  från	  styrelsen	   	  

Kontaktuppgifter	  till	  försäkringsansvarig	  2015/2016	  

Petra	  Ehle,	  email:	  petrane@kth.se	  


