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Forsikring 
 
Som forhåbentligt bekendt findes der i AB 7 information over de forsikringsordninger, der er 
under DFU.  
 
For så vidt angår de forsikringer, vi har via vores medlemskab af Danmarks Idrætsforbund, er der 
også udmærket information inde på DIF’s hjemmeside, men alligevel kan der nu og da opstå 
tvivlsspørgsmål.  
 
Vedrørende rejseforsikringen skal jeg benytte lejligheden til igen at gøre opmærksom på, at den 
ikke dækker for alle, der tager til udlandet og springer. Den dækker kun, hvis der er tale om 
træning, konkurrencedeltagelse eller lignende, der er arrangeret af en klub under DFU eller 
direkte af DFU. Dækning forudsætter, at det er dokumenteret, at man er deltager i et sådant 
arrangement.   
Som helt konkret og aktuelt eksempel kan nævnes, at Aversi her i påsken med støtte fra DFU 
havde arrangeret en tur til Z-Hills for AFF-elever og for nye springere med henblik på FS-udtjek. 
De deltagere, der var behørigt tilmeldt, fremgik af deltagerlister, var registreret hos klub og DFU 
osv, var dækket.  
I påsken var jeg og en anden DFU-springer også i Z-Hills. Men vi var bare taget af sted for os selv 
for at starte sæsonen med lidt hyggespringeri. Vi var ikke dækket af forsikringen.  
  
Vedrørende arbejdsskadeforsikringen skal man være opmærksom på, at den omstændighed, at vi 
er frivillige, der selv dyrker sporten, giver nogle afgrænsningsproblemer i forhold til dækning i et 
almindeligt lønmodtagerforhold.   
 
Det vil normalt være en forudsætning, at den skade, der ønskes dækket, er direkte forbundet 
med den opgave, man udfører for klubben/DFU. 
 
For instruktører vil det for eksempel sige, at selvom man måtte have instruktørvagt på en 
springplads en dag, er man ikke dækket, hvis man går op og tager et funjump. Mens man 
naturligvis er dækket, hvis man som instruktør springer med en AFF-elev eller springer med en 
elev for at observere i det frie fald. Det afgørende er, om springet er påkrævet for udførelse af en 
instruktøropgave.  
 
DFU støtter selvfølgelig medlemmerne til at få den forsikringsdækning, de har krav på, ikke 
mindst, hvis de kommer til skade ved at udføre frivilligt arbejde for DFU. Men DFU’s støtte kan 
aldrig gå udover, hvad der juridisk kan forsvares i forhold til forsikringsbetingelserne.  
 
Vi er i DFU så heldige at have en forsikringsekspert, nemlig Peter Krogh, der netop har forladt 
DFU’s bestyrelse.  
Jeg er overbevist om, at han gerne hjælper med fortolkningen, hvis man står med et 
tvivlsspørgsmål.  
Ellers er man som altid meget velkommen til at rette henvendelse til DFU’s kontor. 
 
Med ønske om en forrygende sæson med en masse blå himmel og en masse gode, sjove 
og sikre spring. 
 
Katrine Eriksen, Teknisk sekretær 


