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ARBEJDSSKADE 
Forsikringens policenummer: 653-603.328 

Ikrafttrædelsestidspunkt: 1. januar 2005 

  

Forbund og foreninger, der er medlem af DIF og/eller DGI, er omfattet af de to organisationers fælles, 

kollektive arbejdsskadeforsikring, som er tegnet i Tryg. 

Det anbefales, at du printer denne side ud og har den liggende, inden du starter på den elektroniske 

anmeldelse – jfr. nedenfor. Endvidere er det vigtigt, at du har følgende oplysninger om den 

tilskadekomne: 

 Navn og CPR-nummer 

 Adresse, postnummer og bopælskommune 

 Skadedato og klokkeslæt 

 Jobtype/-funktion på ulykkestidspunktet 

 Ansættelsesdato i foreningen 

 Forventet uarbejdsdygtighed i antal dage 

 

Arbejdsulykker, der medfører personskade 

Kommer en person til skade under udførelse af arbejde for et forbund eller en forening, er personen 

omfattet af den kollektive arbejdsskadeforsikring. 

1. Arbejdsgiver (foreningen) har et CVR-nr. 

Normalt vil det være skadelidtes arbejdsgiver, som anmelder en arbejdsulykke, der har medført 

en personskade. Dette skal ske digitalt via EASY, som er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings 

elektroniske system til registrering af arbejdsulykker. 

 

For yderligere information fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring se nedenstående links: 

 

 Elektronisk anmeldelse via EASY   - Indberetning arbejdsskade 

 Information til arbejdsgivere – information til arbejdsgivere       

 

2. Arbejdsgiver har ikke et CVR-nr. 

Har arbejdsgiveren ikke et CVR-nr., kan anmeldelse ske via særlig blanket 

 

 Sådan anmelder du selv en skade – Blanket til indberetning af arbejdsskade 

 

3. Skadelidte anmelder arbejdsulykke 

Hvis skadelidte selv vil anmelde skade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan dette ske efter 

samme procedure som beskrevet under pkt. 2. 

Brilleskader 

Alle brilleskader skal anmeldes til Tryg elektronisk ved fremsendelse af en udfyldt skadesanmeldelse til 

forsikringsselskabet. 

Nedenfor er link til anmeldelsen: 

 Elektronisk via forsikringsselskabets hjemmeside 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AES/Anmeldelse_af_arbejdsulykke
http://aes.dk/da/arbejdsskader/information-til-arbejdsgivere.aspx
https://mimer.dgi.dk/offentlig/93DBB163-001
https://selvbetjening.tryg.dk/notes.do?uniklink=EAnmeldArbejdBriller
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Særligt vedrørende idrætsdommere 

Hvis en idrætsdommer kommer til skade under udøvelsen af dommergerningen, er dommeren normalt 

omfattet af lov om arbejdsskadesikring (Arbejdsskadesikringsloven). Det betyder, at dommerens 

tilskadekomst skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er den forsikringspligtige 

arbejdsgiver, der skal anmelde skaden. Og hvem er så det? 

Idrætsdommere kan virke i forskellige sammenhænge: 

a) Officielle kampe, stævner, turneringer mv., hvor dommerpåsættelsen foretages centralt af et 

hovedforbund eller en lokalunion/-kreds – f.eks. en DGI landsdelsforening, DBU eller en af DBU’s 

lokalunioner (f.eks. DBU Jylland), DHF eller et af DHF’s distriktsforbund (f.eks. FHF) osv. 

b) Andre kampe, træningskampe, stævner mv., hvor det er arrangøren af kampen, stævnet mv., 

der selv har rekvireret/indgået aftalen med dommeren. 

Ad a) 

I sådanne tilfælde er det det pågældende hovedforbund, lokalunion eller distriktsforbund, der betragtes 

som arbejdsgiver i forhold til dommeren, da det er de ovennævnte, der påsætter dommerne og har 

instruktionsbeføjelser over for disse. 

I tilfælde af en dommers tilskadekomst skal forbundet mv. som arbejdsgiver for dommeren anmelde 

skaden elektronisk via EASY – jfr. ovenfor. 

Ad b) 

I sådanne tilfælde er det arrangøren/hjemmebaneklubben (en forening under DGI eller DIF), der som 

arbejdsgiver for dommeren skal anmelde dommerens tilskadekomst. Dette skal ske enten elektronisk via 

EASY eller via udfyldelse af en blanket – jfr. ovenfor. 

 


