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DASU’S FORSIKRINGER  
 
 
 
 
Ulykkesforsikring for licensindehavere 
 
En deltager med gyldigt licens i et arrangement, der er godkendt af DASU, er omfattet 
af DASU kollektive ulykkesforsikring.  
 
Et løb godkendt af DASU omfatter også løb i udlandet hvortil der kræves ”starting 
permission” jf. EU licens eller internationalt licens. 
 
Licensindehavere er alle licenskategorier fra mekanikerlicens til kørerlicens. Én-dags-
licenser er også omfattet af dækningen. 
 
Ulykkesforsikringen dækker for 500.000 kr. ved dødsfald og indtil 1.000.000 kroner 
ved invaliditet. 
 
Afgørende for dækning er gyldigt licens og godkendt løb. 
 
 
Ulykkesforsikring for official og hjælpere 
 
Ved alle arrangementer med en DASU klub som ansvarlig, er der en særlig dækning 
for official ved uheld eller ulykke – uanset om de egentlige er officials ved et 
arrangement eller hjælpere. Der er ikke noget krav om licens. Dækningen gælder 
inden for alle aktiviteter i en klub. 
 
Denne dækning er opnået igennem den kollektive ulykkesforsikring, der er tegnet 
igennem DIF og dækker skader med udbetaling jf. arbejdsskadeloven (normalt 
arbejdsgiveransvar). 
 
Afgørende for dækning er, at der er tale om en ulykke, skadelidtes medvirken som 
hjælper ved et arrangement som forestås af en DASU klub. 
 
 
Arrangøransvarsforsikring for tilskuere ved motorsportsarrangementer 
 
For at opfylde betingelserne for afholdelse af motorløb uden for vej (baneløb) har 
DASU tegnet en arrangøransvarsforsikring, der dækker skade på 3. persons liv og 
ejendom. 
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DASU`s kollektiv arrangøransvarsforsikring er derudover udvidet til at dække 
træningsløb, racerskoler, event m.v., hvor der ellers ikke fra lovgivernes side er stillet 
noget krav om forsikringsdækning.  
 
Afgørende for dækning er, at der er tale om et DASU godkendt arrangement på bane. 
 
 
Regresforsikring for vejsporten 
 
Som supplement til et konkurrencekøretøjs lovpligtige ansvarsforsikring, der altid 
dækker ved ansvarsskader uanset omstændighederne, har DASU tegnet en 
regresforsikring, der overtager denne ansvarsskade uden regres mod skadevolderen. 
Forsikringen dækker skade på 3. persons liv og ejendom, men i særlig grad skader på 
de arealer og faciliteter, vi har fået stillet til rådighed for afholdelse af konkurrencer. 
Der er dog ikke dækning for skade på køreunderlag. 
 
For forsikringen er der en selvrisiko på kr. 6.000, hvoraf de første kr. 3.000 betales af 
skadevolderen og de eventuelt yderligere op til de 6.000 kroner af DASU. 
 
Der er indgået en særlig aftale med forsikringsselskabet om, at skaden afgøres direkte 
over for skadelidte uden at involvere dennes forsikringsselskab.  
 
Forsikringen er udvidet til at dække Europa og de baltiske lande.  
 
Afgørende for dækning er, at der er tale om et godkendt arrangement (DASU eller 
krav om ”starting permission”), og at der er tale om et ansvar for skaden fra 
skadevolderens side.  Hændelige uheld så som stenslag er normalt ikke dækket. 
 
 
All Risk forsikring for lånte og lejede genstande 
 
En klub eller arrangør, der låner eller lejer genstande, der er nødvendige til afholdelse 
af en konkurrence (ure, radioer, Safety Car m.v.) er dækket af DASU’s All Risk 
forsikring. 
 
Dækningen omfatter skade ved beskadigelse eller tyveri, men ikke tabte eller forlagte 
genstande.  
 
Afgørende for dækning er, at det er genstande, der er nødvendige for afholdelse af 
arrangementet og disse genstande er ejet af 3. mand.  
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Forsikringer uden for DASU’s regi 
 
Et konkurrencekøretøj er ikke forsikret under nogen som helst forhold. Heller ikke hvis 
den er involveret i et uheld med en anden deltager. Dog undtagen O-løb og P-løb o.l., 
hvor bilens eventuelle kaskoforsikringer dækker. 
 
Baneanlæg (bane, off-road og Go-Kart) er ikke dækket af nogen forsikring tegnet af 
DASU eller DIF. 
 
Genstande og bygninger, som er ejet af den enkelte klub, er ikke dækket af nogen 
forsikring tegnet af DASU eller DIF. 
 
I fald en mekaniker e.l. er med i et etableret team (rally, bane eller Go-Kart) og 
arbejder for dette team i et arbejdstagerlignende forhold (lønnet eller ulønnet) kan 
der blive tale om, at forsikringsselskaberne ved uheld henviser dig til din 
”arbejdsgiver” der skal være forsikret som sådan. 
 
Generelt om DASU’s forsikringer er, at forsikringsselskaberne er meget præcise i sine 
dækningsområder. For at sikre dækning ved skade, er det vigtigt, at oplysningerne 
ved skadesanmeldelsen er så fyldestgørende som muligt og henviser til en af 
ovenstående beskrevne forsikringsdækning. 
 
 
Øvrige forsikringer tegnet ved DIF 
 
1. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som en medlemsforening 

kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed. 
 
2. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen 

involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde. 
 
3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og 

ledere på foreningsrejser til udlandet.   
 
4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med 

en retssag.  
 
 
Generelt 
 
Der henvises til kopi af de enkelte policer på DASU’s hjemmeside: 
 
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/klubservice/forsikringer 
 

http://www.idraettensforsikringer.dk/Ansvarsforsikring
http://www.idraettensforsikringer.dk/Psykologisk-krisehj%c3%a6lp
http://www.idraettensforsikringer.dk/Idr%c3%a6tsrejse
http://www.idraettensforsikringer.dk/Retshj%c3%a6lp
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