
 
 

Forsikring 
 

Alle spillere fra 13 år som er registrert/medlemmer i klubben er dekket av fotballforsikringen. 

Forutsetter at spillere er registrert som aktive i FIKS (være spilleberettiget). 

 

Trenere og øvrig støtteapparat rundt lagene er også dekket av fotballforsikringen forutsatt at 

de er innmeldt til klubben og registrert i FIKS. Klubben registrerer egne spillere, trenere, 

ledere og andre med roller i klubben. 

 

Spillere fra 6-12 år er dekket gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Barneidrettsforsikringen er 

nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret. Med dette som utgangspunkt 

er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015). 

 

Kravet for å være dekket av NIFs sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår 

skal være i regi av et idrettslag/klubb. Klubben dekker lagsforsikring for alle (forsikringen 

som i skadeskjemaet heter «lag»). Fotballforsikringen og barneidrettsforsikringen gjelder også 

i utlandet så lenge turen er i regi av klubben spilleren er registrert i. 

 

Spillere kan selv velge å bestille utvidet forsikring.  

 
 

Politiattester. 
 

Styret i Nesodden IF har oppnevnt daglig leder Arild Andreassen til å være ansvarlig for å 

avkreve politiattest. 

 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 

2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige, skal ha politiattest. 

 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 

eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med 

utviklingshemming, skal avkreves politiattest. 

Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest. 

 

Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som 

innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 

utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må 

fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget. Politiattesten skal bare fremvises 

og aldri lagres hos idrettslaget. 

 

Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis 

oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker 

med utviklingshemming. 

 


