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Information till föreningar angående licens och försäkring
I början av nästa år, 2015, stänger Folksam ned sin licenstjänst. Det innebär att
Svenska Landhockeyförbundet (SLHF) har fått se över och ta fram en annan lösning
för licenshantering och försäkring.
Från och med den 1 januari 2015 ansöker ni som förening licens för alla era aktiva
utövare (dvs alla i föreningen som spelar landhockey – barn, juniorer och seniorer)
genom IdrottOnline. För att ni ska kunna ansöka om licens krävs det att alla
utövarna/spelarna är registrerade i ert medlemsregister i IdrottOnline.
Godkänd licens innebär att utövaren innehar en olycksfallsförsäkring som är
kopplad till Folksam som gäller både vid träning, match och på vägen dit och hem
(både indoor och outdoor). Den gäller dessutom vid läger och cuper. Då aktiviteten
sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under
resor och vistelser i samband med denna.
Utan godkänd licens gäller inte försäkringen. Därför är det mycket viktigt att ni
ansöker om licens för alla era utövare!
Licensen och därmed försäkringen kostar 150 kr/person för personer födda år 2000
eller tidigare. Licens och försäkring för personer födda 2001 eller senare är
kostnadsfri, dock krävs det att personerna innehar godkänd licens via IdrottOnline
för att försäkringen ska vara giltig.
Licens gäller per säsong (1 april 2015 till 31 mars 2016). Ansökan samt betalning av
faktura görs innan licensperiodens start. Löpande ansökningar efter 1 april kan
göras för personer som tillkommer till föreningen under säsongens gång. Observera
att kostnaden är densamma perioden runt.
Ansökning inför säsongen 15/16 kan göras mellan den 1 januari och 28 februari
2015. Faktura på totalt belopp skickas därefter till föreningen och betalningen ska
vara SLHF tillhanda senast den 31 mars.
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