
Basförsäkring
Basförsäkringen gäller vid all gymnastikträning för barn, 
ungdomar och motionärer. Anslutning till Bas-försäkringen är 
frivillig, men Gymnastikförbundet rekommenderar starkt att 
alla föreningar tecknar denna försäkring för sina gymnaster.

Akutersättning Faktisk kostnad
Invaliditet 1 15 Basbelopp
Invaliditet 2 30 Basbelopp (> 60% invaliditet)
Dödsfall 1 Basbelopp
Tandskada 1 Basbelopp

Kostnaden för försäkringen är:
7:50 för dem upp till 15 år respektive 15 kronor för dem 
som är 15 år eller äldre. Vid skada skall din förening styrka att 
du omfattas av försäkringen.

Träningsförsäkring
Försäkringen är en del av träningslicensen. Den är obligato-
risk för alla kategorier av gymnaster som utför fria rotationer 
runt tväraxeln (oavsett redskap) samt överslag och kuller-
bytta på trampett.

Akutersättning Faktisk kostnad
Invaliditet 1 30 Basbelopp
Invaliditet 2 60 Basbelopp (> 60% invaliditet)
Dödsfall 1 Basbelopp
Tandskada 1 Basbelopp

Kostnaden för träningslicensen är 120 kronor.

Tävlingsförsäkringen
Försäkringen är en del av tävlingslicensen. Den är obligato-
risk för alla gymnaster som deltar på tävling med gymnaster 
från annan klubb och där poängbedömning sker.
Villkoret är detsamma som för Tränings försäkringen.

Kostnaden för tävlingslicensen är 150 kronor.

Så här anmäler du gymnaster
Anmälan sker via www.gymnastik.se/forsakrings-anmalan. 
Logga in med föreningens användarnamn och lösenord.
1. Lägg till nya medlemmar och/eller ta bort ej aktuella.
2. Vid registrering av Basförsäkring, gå till ”Lägg till grupp”.
3. Gå ner till ”Betalningar”.
Acceptera skulden genom att klicka på den ”gröna bocken”. 
4. Skriv ut betalningsavin.
Ytterligare förklaringar finns under ”Hjälp”.
Har du frågor, ring till Pensum, Eva Hernegran,  
tel 08-41 00 65 16.

Hur anmäler du en skada?
Ring till försäkringsgivaren Euro Accident,  
0470-72 98 50 eller fyll i särskild anmälningsblankett  
som finns www.gymnastik.se/forsakringar. Denna sänder  
du till Euro Accident, Bäckgatan 16, 352 31 Växjö.

Olycksfallsförsäkringar för gymnaster
Ersättning lämnas vid olycksfallsskada, varvid menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av 
genom en oförutsedd plötslig händelse, som inträffar under deltagande i tävling, uppvisning, träning samt 
färd till och från dessa aktiviteter då aktiviteterna sker i Gymnastikförbundets, eller ansluten förenings regi.

Vilken försäkring skall du ha?
Det finns tre typer av försäkringar; Bas, Träning och Tävling. Tränings- och tävlingsförsäkring är en del 
av licensen. Närmare information om försäkringsvillkoren finns på www.pensum.se, här nedan följer 
information om dessa försäkringar.
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