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NHF's arrangementsregler krever at deltakere i terminfestede løp skal ha 
gyldig startlisens.  
Lisensordningen ble vedtatt av Forbundstinget i 1982, med seneste endring på tinget i 2013. 
Lisensen gjelder fra betalt dato til påfølgende 30. april. 
Ulykkesforsikring er inkludert i lisensavgiften, og gjelder for den perioden lisensen gjelder. 
Lisensåret er lik sesong og er definert fra 1. mai til 30. april. 

For å løse lisens i NHF så sender du e-post til forbundskontoret  
sled-dog@nif.idrett.no med fult navn, adresse og fødselsdato. Du vil deretter motta e-post 
med betalingsinformasjon. Nytt av året er at alle som betaler lisens må selv hente sin 
lisensblankett på www.minidrett.no 
Du vil automatisk motta ny betalingsinformasjon når ny lisensperiode begynner dersom du 
løste lisens sist sesong. 
 

 

IDRETTS-/ULYKKESFORSIKRING I IF SKADEFORSIKRING 
Idretts-/ulykkesforsikringen løper i If Skadeforsikring 

Forsikringen gjelder: 
- Under trening og konkurranser i regi av klubb/forbund, eller når trener/leder kan dokumentere 
at skade er skjedd under trening som inngår i planmessig treningsprogram. 
- Under reise til og fra konkurranse, samt under direkte reiser til og fra organisert trening. 

For kommende sesong vil du kunne velge mellom disse fire alternative forsikringene: 

Alternativ I: Kjører over 17 år 300,- 
Alternativ II: Kjører 13-17 år 175,- 
Alternativ III: Engangslisens 13-17 år 50,- 
Alternativ IV: Engangslisens over 17 år 200.- 
Alternativ V: Kjører 10-13 år*  
* dekkes av NIFs Barneidrettsforsikring (les mer på www.if.no) 

I tillegg kan man under alternativ I og II også innbetale kr. 170,- ekstra for DID nr. (For å kunne 
delta i VM/EM og samle poeng i V-cup/E-cup) 

Lisensene dekker følgende: 
Alternativ I: Kjører over 17 år kr. 50.000,- v/død kr. 500.000,- v/invaliditet  
Alternativ II: Kjører 13-17 år kr. 50.000,- v/død kr. 500.000,- v/invaliditet 
Alternativ III: Engangslisens 13-17 år kr. 50.000,- v/død kr. 500.000, v/invaliditet 
Alternativ IV: Engangslisens over 17 år kr. 50.000,- v/død kr. 500.000, v/invaliditet 
Alternativ V: Kjører 10-13 år* kr. 50.000,- v/død kr. 500.000,- v/invaliditet 
* dekkes av NIFs Barneidrettsforsikring (les mer på www.if.no) 

Fullstendige forsikringsytelser kan leses her. 

Forsikringen omfatter idrettsskader som rammer den forsikrede personen (ikke hund). 
Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som intreffer i 
forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet 
forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet - ulykkestilfelle - som intreffer i forsikringstiden ved 
reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. 

Spørsmål? Ta kontakt med If skadeforsikring på telefon 02400 eller gå inn på www.if.no 
Eller så kan du ta kontakt med NHF's forbundskontor. 

 


