
Billigare alternativ för veteran- och rekreationslag 
 
Det finns olika alternativ för veteran- och rekreationslag att försäkra sig och att vara anslutna 
till en huvudorganisation. En hel del lag spelar oförsäkrat eller använder sig av sin privata 
försäkring, vilket det är tveksamt om den gäller i alla lägen för hockeyträning eller 
hockeymatch. Det är viktigt att vara försäkrad – ett måste faktiskt. Det är möjligt att SIF 
kommer att höja försäkringsregisteravgiften (spelarkorten) till det dubbla, men har inte tagits 
med i kalkylerna nedan. Förslaget finns. 
 
Veteranlag som tillhör en moderförening 
Ett lag som tillhör en moderförening brukar vara försäkrade genom moderföreningen. 
Kostnaderna blir då en medlemsavgift till moderföreningen för varje lagmedlem. I den 
avgiften ingår 50 kr per spelare till det s.k. spelarkortet – en enskild försäkringsregisteravgift 
plus ett bidrag till moderföreningens medlemsavgift i Svenska Ishockeyförbundet (SIF). Till 
detta kommer en lagförsäkring om 2000 kr. I det fall laget åker utomlands så skall sanktion à 
1000 kr begäras av Svenska Ishockeyförbundet. I sanktionsavgiften ingår en 
utomlandskomplettering av försäkringen. SIF:s försäkring har även mycket höga självrisker, 
så i de flesta fall är det spelaren själv som får stå för kostnaderna om inte skadan är mycket 
allvarlig och omfattande.  
 
Veteranlag och rekreationslag som är egen förening 
Ett veteran- eller rekreationslag som är egen förening betalar en lagmedlemsavgift till sitt 
distrikt (SIF) om 3500 kr, samt en lagförsäkring om 2000 kr plus en  
försäkringsregistreringsavgift per spelare om 50 kr. Till detta kommer eventuella 
sanktionsavgifter för spel utomlands à 1000 kr per tillfälle. 
 
Alternativ 
Folksams allmänna idrottsförsäkring, K64600, kostar 1690 kr per lag och inkluderar 
utomlandsspel. Inget medlemskap i SIF krävs, dvs ingen lagmedlemsavgift i distrikt, inga 
enskilda försäkringsregisteravgifter (spelarkort) inga sanktionsavgifter eller övergångsavgifter. 
 
Exempel – laget Roaster HC (Lirar utomlands 2 ggr per år och har 25 medlemmar) 
Egen förening Moderförening* Egen förening 
  med i SIF  med i SIF  K64600 ej med i SIF 
Föreningsavgift  3500 kr  0 kr  0 kr 
Lagförsäkring  2000 kr  2000 kr  1690 kr 
Spelarkort   1250 kr  1250 kr  0 kr 
Sanktioner   2000 kr  2000 kr  0 kr 
Övergångsavgifter  ? kr  ? kr  ? kr 
SOHA   750 kr  750 kr  750 kr 
SUMMA   9500 kr  6000 kr  2440 kr 
*) Enskild medlemsavgift i moderföreningen tillkommer för varje spelare. 

Ytterligare ett alternativ finns och det är att vara med i Korpen. Kostnadsmässigt hamnar 
man med Korpens försäkring någon tusenlapp ovanför den billigaste varianten ovan. 
Vi är nu flera lag som lämnat SIF och valt det tredje alternativet här ovan. Vi anser att vi inte 
får något för de pengar vi under flera år har betalat in till distrikt och SIF. Inga serier, cuper 
eller verksamhet överhuvudtaget för veteran- eller rekreationslag har anordnats från SIF. 
Endast SOHA har den typen av verksamhet och Sthlm:s veterandistrikt samt Västra 
Oldtimerligan och enskilda veteranklubbar som arrangerar turneringar. 
SOHA förmedlar även kontakter med utlandet för olika turneringar. Vi har som ledare, 
funktionärer, tränare, publik, sponsorer, föräldrar, m.m. redan gjort och gör en hel del för 
ishockeyn i landet och känner inte för att betala för ingenting nu när vårt syfte bara är motion, 
lek och friskvård. Det här är vår åsikt och ert lag får ta egen ställning, men vi anser att ni bör 
vara informerade om de alternativ som finns. Vi bifogar beskrivning av lagförsäkringen 
K64600 samt anmälningsblankett för denna. 



Roger Norin och Thomas Nordlöv 
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Tillägg 
På förekommen anledning vill vi meddela att när man skall lämna SIF/Distrikt så skall en utträdesanmälan göras 
till SIF centralt i Sthlm. SIF/Distr kan höra av sig och påpeka att ett lag utom SIF kan få problem att få istider. 
Kommunalstadgan för landets alla kommuner reglerar detta och en ideell, öppen allmännyttig förening i 
kommunen är berättigad till istider, så det är bara ett försök att sprida oro. De kan även påpeka att det är de som 
ger sanktion för utomlandsspel. Det är även detta ett verkningslöst vapen för dem. Undertecknade har än så 
länge inte varit med i någon turnering som krävt sanktion från resp lands hockeyförbund och vi har varit med 
i många. De kan stänga av licensierade domare som dömer matcher med olicensierade lag. Det här är reellt och 
har skett i en del fall i Stockholm. 


