
For fullstendig informasjon – se forsikringsvilkårene, kontakt oss på telefon 03100 eller se gjensidige.no

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikringen gjelder i forbindelse med ulike aktiviteter i regi av 4H 
og for de skader som du kan pådra deg. Forsikringen gjelder i hele Europa 
på vei til og fra, og under møter, turer, leirer, reiser og lignende.

Forsikringen gir erstatning ved ulykkesskader som fører til for eksempel 
ødelagte tenner. Nødvendig transport ved behandling av ulykkesskader 
dekkes også.

Erstatningen for behandlingsutgifter er begrenset til kr 50 000 per tilfelle. 
Erstatningen ved varig medisinsk invaliditet er kr 200 000. Egenandelen 
per skadetilfelle er kr 500.

Ulykkesforsikringen har begrensninger i henhold til summer og hvilken 
forbindelse forsikringen gjelder. Deltar du i risikoaktiviteter, bør det 
tegnes egen forsikring.

Alle kan likevel ha behov for en generell ulykkesforsikring som gjelder 
når du ikke er med på 4H-aktiviteter, for eksempel når du er hjemme, 
på trening og ved lek. Ønsker du en ulykkesforsikring utover 4Hs, må 
individuell forsikring tegnes. 4H Norge anbefaler deg da å ta kontakt med 
Gjensidige.

Ansvarsforsikring
4H Norge sin ansvarsforsikring gjelder alle 4H-arrangementer, lokalt, 
regionalt og sentralt. Forsikringen om fatter det erstatningsansvar 4H 
kan komme opp i i Norge når noen påføres økonomisk tap som følge av 
skade på personer eller ting/materiell. Skaden må oppstå i forbindelse 
med et 4H-arrangement.

Ulykkesforsikringen gjelder automatisk for alle medlemmene. I tillegg har vi en ansvarsforsikring 
som gjelder for alle 4H-arrangementer.

forsikringer for medlemmer av 4H
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Ansvarsforsikringen har begrensninger og gjelder ikke for skader som 
oppstår ved: rafting, fjellklatring, strikkhopping/strikkstrekking, hang- og 
paragliding, fallskjermhopping, snørafting, tivoliaktiviteter og dugnads-
arbeid som faller utenfor 4Hs programerklærte virksomhet for drift av 
4H-klubben.

Sikkerhetsforskrifter for ansvarsforsikring
ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan rett til erstatning falle bort eller 
bli redusert.

Vannsport generelt – leder med erfaring i livredning og førstehjelp skal 
være tilstede. Alle deltakere må være svømmedyktige.
Kajakk/kano/småbåtturer – Båten skal være av godkjent type. 
Godkjent redningsvest/flyteplagg skal alltid benyttes ombord.

Riding – ryttere skal bruke hjelm.

Fjellturer – Minst en fjellvant guide per gruppe.

Brevandring – Faste løyper følges. Erfaren brefører foran og bak. 
Deltakerne skal være bundet sammen i tau egnet til formålet. Begge 
breførerne skal bære øks.

Jaktturer – Alle deltakere skal ha bestått godkjent jegerprøve. Turene 
skal ledes av godkjent instruktør.

Dykking – ved dykking under 10 meter skal arrangøren ha tilgang 
til trykk-kammer. oppstigningsskjema skal følges. Minst en dykker-
instruktør godkjent av Norges Dykkerforbund skal være tilstede.

Råd ved 4H-arrangement
•	 Forbered	deg	godt	på	aktivitetene	som	skal	gjennomføres
•	 Gi	sikkerhetsopplæring	til	deltakerne
•	 Ha	nødvendig	førstehjelpsutstyr	tilgjengelig
•	 Følg	Sikkerhetsforskriftene	
•	 Ha	med	personer	med	erfaring	i	livredning	og	førstehjelp
•	 Ha	med	telefonnummer	til	vakthavende	lege	og	ambulanse
•	 Ha	tilgang	til	brannslokkingsapparater	og	telefonnummer	til	det	

lokale brannvesen

Kontakt oss
kontakt oss på telefon 03100 i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.


