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Oversigt over forsikringer i PSK 

 

DS/DIF kollektive forsikringer: 

Der er tegnet 4 kollektive DIF-forsikringer, som en service for DS-klubberne: 

• Arbejdsskadeforsikring (en lovpligtig og en frivillig del) 
• Ansvarsforsikring (erhvervsansvar) 
• Retshjælps forsikring 
• Idrætsrejseforsikring 
 

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 

 Forsikringen dækker personer, der er ansat f.eks. i en klub. Den sikrer, at klubber er 
dækket ind i de situationer, hvor der kan ydes erstatning efter Lov om Arbejdsskade-
forsikring.  Arbejdsskadeforsikringen dækker følger af uheld, der opstår, mens den ansatte 
arbejder for klubben. Arbejdet behøver ikke at være lønnet, men den opgave der udføres, 
må ikke være en almideling del af foreningens aktiviteter. Forsikringen dækker ikke pro-
fessionelle og andre ligestillede kontraktansatte idrætsudøvere. For disse skal tegnes en 
selvstændig forsikring. Men dette er endnu ikke aktuelt indenfor sejlsporten. 

Frivillig arbejdsskadeforsikring Som supplement til den lovpligtige arbejdsskade er der 
også etableret en frivillig (ikke lovpligtig) arbejdsskadeforsikring for bl.a. bestyrelsens- og 
udvalgsmedlemmer, der dækker disse personer, når de virker for klubben.  Endvidere er 
som noget nyt, også frivillige hjælpere, der efter aftale med klubbens ledelse, virker for 
klubben med løsning af adhoc opgaver af forskellig art, nu dækket af den frivillige ar-
bejdsskadeforsikring. Et eksemplet på sidstnævnte kunne være personer, der deler tele-
fonbøger ud for at skaffe penge til klubkassen. 

Ansvarsforsikring  Forsikringen dækker det erstatningsansvar, en klub kan pådrage sig i 
forbindelse med sine aktiviteter. Herunder ansvar som ejer eller bruger af den ejendom, 
aktiviteten drives fra. Endvidere dækker forsikringen det erstatningsansvar, som 
foreningen kan pådrage sig gennem sine ansatte og personer i øvrigt, som virker for klub-
ben. 

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, foreninger, de 
ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er 
dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. 
sommerfester, bankospil mv. 
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Forsikringen dækker også foreningens erstatningsansvar som ejer eller bruger af 
bygninger eller grundareal, hvor aktiviteterne foregår. 

Når medlemmer deltager i foreningens aktiviteter, vil skader, som et medlem forvolder, 
som udgangspunkt skulle anmeldes til medlemmets private ansvarsforsikring. 

  

Eksempler på skader omfattet af forsikringen: 

• En instruktør begår en fejl eller forsømmelse, som er årsag til, at en idrætsudøver kom-
mer alvorligt til skade. 

• En forenings udstyr og materiel er dårligt vedligeholdt, hvorved et medlem kommer al-
vorligt til skade. 

• Produktansvar ved salg af sportstøj samt ved kiosk- og cafeteriadrift (dog ikke når dette 
er bortforpagtet). 

• Motoransvar for motorkøretøjer under 20 HK, når føreren af køretøjet virker/arbejder for 
foreningen. 

Eksempler på undtagelser: 

• Skade på foreningens egne ting. 
• Skade på lånte eller lejede ting/lokaler. 
 

Følgebåde og klubbåde DIF-ordningen omtaler bl.a. at sejlads med småbåde (robåde, 
både med motor på højst 3 HK, sejljoller under 3 meter) er dækket af ansvarsforsikringen, 
når det er en person, der virker for klubben, der er fører af båden. Jfr. ovenfor er dækning-
somfanget bergrænset til klubbens (f.eks. en instruktørs) brug af båden. Da den ikke er en 
egentlig lystfartøjsansvarsforsikring, kan den kollektive ansvarsforsikring ikke fuldt ud 
erstatte en sådan.  Med baggrund heri anbefaler DS derfor, at man for alle klubbåde 
(inkl. under 3 meter) beholder sin normale lystfartøjsansvarsforsikring, uanset der er tale 
om en ledsagebåd eller et fartøj, som stilles til rådighed for medlemmerne f.eks. en opti-
mistjolle, Mini 12m (2,4 mR), sejlbræt eller lignende.  En ansvarsforsikring dækker de 
skader, som evt. påføres en anden person eller andres både/ejendom, og derfor er det 
DS' klare opfattelse, at klubberne altid skal tegne disse for samtlige klubbåde.  Hvis klub-
ben har en aftale under DS-ordningen med Codan, hvor der betales kollektivt fra klubbens 
side, koster lystfartøjsansvarsforsikringen kun 171,- kr. pr. år, hvilket dækker alle typer 
fartøjer inkl. ovennævnte. Medlemmernes både kan også forsikres under DS-ordningen. 

 

 

 

Retshjælp  
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Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse retslige konflikter, f.eks. i form 
af tvister med kommunen, fagretslige sager eller civilretslige sager mellem klubben og 
erhvervsliv.  F.eks. kan nævnes en sag mod en nabo, som forurener gennem skorsten og 
klubbens bygninger og faciliteter dækkes med sod. Eller en sag mod en kantineforpagter, 
der ikke overholder f.eks. åbningstider i forpagtningskontrakt.  Forsikringen dækker dog 
ikke tvister mellem en klub og DS/DIF. 

Idrætsrejseforsikring Forsikringen dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører og 
personale samt sportsudøvere under rejse overalt i verden. 

 

Forsikringer hos TRYG Forsikring 

Udover ovennævnte forsikringer har PSK indgået en forsikringsaftale med TRYG forsikring 
som dækker kasko og ansvar for klubbens fartøjer over 3 meter. 

Fsa. ansvarsdækningen lyder policen: 

” Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, som de sikrede udenfor kon-
traktforhold pådrager sig i forsikringstiden ved skadevoldende handlinger og undladelser i 
egenskab af ejer eller bruger af fartøjet.” 
  
Da der her står bruger (uden yderligere præcisering) er det enhver bruger som låner fartøj 
med billigelse fra foreningen. 


