Hvilke forsikringer finnes for barn og ungdom i Delfana,
og hvilke ordninger dekker ditt barn?
Det er viktig å vite at alder og deltakelse på
approbert/uapproberte stevner krever ulike
forsikringsordninger/lisenser. Kun barn som er
under 12 år er automatisk forsikret.
Under kommer en oversikt over de to
forsikringsordningene som gjelder i idretten. Informasjon
og linker er hentet fra Norges Svømmeforbund sine
sider.
NSF og Delfana er tilsluttet Norges Idrettsforbund.
Svømmere i Delfana som er 12 år og yngre er
automatisk forsikret gjennom NIFs
Barneidrettsforsikring:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
Denne forsikringen dekker kursdeltakere og de i
konkurransegjeng til og med 12 år som kun konkurrerer
på uapproberte stevner (frem til den dagen de fyller 13
år). Svømmere i Delfana som deltar på approberte
stevner må betale lisens for å få lov til å konkurrere

For 2019 gjelder dette:
Kr 350,- for 9-12 års lisens (utøvere født 2007 tom. 2010)
Kr 750,- for utøvere født 2006 og tidligere
Les mer her:

https://svomming.no/nyheter/startlisens-2019/
Lisensen på kr. 750,- har en behandlingsgaranti på 3 dager.
Dersom barnet f.eks. får belastningsskader vil det
da være sikret rask utredning og behandling. Les mer på
lenken over.

Grunnlisensen på kr. 350,- har en behandlingsgaranti på
3 mnd.
Bot for ingen lisens på approbert stevner er pr i dag, kr
1000,- pr dag. HUSK Å BETALE LISENS I GOD
TID!
Ungdomsgjeng og Mosjonsgruppe:
VIKTIG: Svømmere eldre enn 13 år som ikke deltar på
approberte stevner er ikke dekket av noen av disse
forsikringene. Svømmere over 13 år i mosjonsgruppe og
Vill i Vann er per i dag ikke dekket av noen av
forsikringsordningene i Delfana/NSF/NIF. Det er mulig å
kjøpe lisens også til disse svømmerne, men det er ikke en
forutsetning for å delta på disse treningsgruppene.
Delfana anbefaler at hver enkelt familie med svømmere i
disse gruppene tenker over hvilke private forsikringsordninger de har, og gir beskjed til daglig leder
anders@delfana.no om de likevel ønsker å tegne lisens
til sin svømmer.

