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Økonomiske forsikringer innføres for alle NLF-klubber fra 1. mars 2016 

 

Vi viser til månedsbrevene i desember og januar. Etter å ha gjort grundige undersøkelser sitter vi 

igjen med et svært gunstig tilbud i samarbeid med forsikringsselskapet if… Dette selskapet har lang 

erfaring med idretten, og det er tatt utgangspunkt i selskapets standard klubbforsikring, tilbudet til 

luftsportsklubbene er en variant som kun omfatter de lovpålagte økonomiske dekningene 

styreansvar og underslag. NLF ser det som sin oppgave å ikke bare gjøre klubbene oppmerksom på 

kravet i loven, men også å fremskaffe et godt tilbud. 

 

NIFs lov er i sin helhet tilgjengelig på Lovdata.no, se: 

https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1#KAPITTEL_2 

 

I kapittelet som omhandler økonomi, og gjelder alle organisasjonsledd, står det i § 2-11, pkt. 7. 

«Bankkonti skal være knyttet til organisasjonsleddet og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagsforsikring skal være tegnet for den som disponerer.» 

 

I avtalen med if… har vi fått avtalt en dekning for underslag på inntil 1 MNOK per klubb, per sak, 

per år. Egenandel per sak er kr. 10.000,-. Det er også dekning for styreansvar for opp til 5 MNOK. 

Det er ingen egenandel i slike saker. Prisen per år for forsikringsdekningen for NLF-tilsluttede 

klubber er kr. 500,-. Forsikringen er per juridisk enhet, og det er samme pris uansett størrelse på 

klubben. Dette innebærer at klubber med grupper kun tegner én forsikring, og det er det ansvarlige 

styret for enheten dekningen gjelder. 

 

Enkel administrering og oppfølging av forsikringsordningen. 

Vi har sjekket med flere klubber, og det gjennomgående svaret er at luftsportsklubbene ikke har 

forsikringer som dekker de forhold som er forutsatt i NIFs lov. Som alternativ til at alle klubbene må 

bestille hver sin forsikring, har vi bestemt at vi gjør dette motsatt. Med mindre klubben senest 

fredag 26. februar 2016 har sendt melding til NLF om at forsikringskravet er dekket inn gjennom 

https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1#KAPITTEL_2
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annen forsikring, og dokumenterer dette med kopi av aktuell forsikringspolise, tegner NLF 

økonomiforsikring for klubben gjennom if… fra 1. mars 2016  

Oppgjøret av premien gjøres ved at det trekkes ved kontingentavregning med klubben. Da det ikke 

er et helt kalenderår som dekkes for 2016, er det avtalt en premie på kr. 450,- for perioden 01.03 – 

31.12.2016. 

Fornyelse skjer automatisk ved årsskiftet. Klubber som måtte tegne dekningen på annen måte, og 

derved ikke trenger å være med på fellesordningen inn i et nytt år, må meddele dette skriftlig til 

NLF senest 15. desember og da med samme krav til dokumentasjon som settes ved opprettelsen av 

ordningen. Forsikringsbetingelsene finner du her: 

http://nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/forsikringsbetingelser_nlfs_okonomiske_klubbfo

rsikring_gjennom_if.pdf 

 

Forsikringen forutsetter at klubbens bankkonti disponeres av to personer i fellesskap. 

Forutsetningen om at klubbens bankkonti skal disponeres av to personer i fellesskap, noe som 

innebærer at to personer må autorisere enhver overføring eller utbetaling, er en forutsetning for at 

forsikringen skal være gyldig. Vi oppfordrer klubbene til umiddelbart å sjekke at betingelsene 

knyttet til disponeringen av klubbkontoer er i h.h.t. NIF-lovens forutsetning.  

 

Informasjonen gjøres også kjent i månedsbrevet for februar. 

Vi ser det som viktig at flest mulig av våre medlemmer er kjent med de regler og forutsetninger som 

gjelder for å være en del av norsk idrett. For å sikre dette best mulig informerer vi om tiltaket i 

NLFs månedsbrev som utgis 15. februar.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Luftsportforbund 

 

 

 

 

 

John Eirik Laupsa         

Generalsekretær 
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