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Olycksfall/akut insjuknande 
Målsättningen är att varje ledare ska ha tillräckliga kunskaper för att ta hand om hockeyrelaterade 
mindre olycksfall. A-lagets sjukvårdsorganisation genomför utbildning en gång per säsong till 
samtliga ledare.  
Vid träning och match ska alltid sjukvårdsväska medföras. Ledarna ansvarar för detta. Ledarna 
ansvarar för att påfyllnad sker genom kontakt med ovan nämnda sjukvårdsorganisation.  
 
Akut insjuknande kan inträffa i verksamheten. Därför ska ledare vid föräldraträffar eller liknande 
möten efterfråga om någon av spelarna i gruppen har någon form av sjukdom och/eller allergi 
som kan utlösas när verksamheten är igång. Detta för att säkerställa hur ledaren ska agera om 
något inträffar med spelaren.  
 
Under ungdomsturneringar som arrangeras av Kalmar HC är målsättningen att det alltid ska 
finnas sjukvårdskunnig personal.  
 
Vid allvarligare olycksfall där någon råkar ut för ett olycksfall eller sjukdom ska åtgärder enligt L-
ABC (HLR) sättas in. En till två personer, varav minst en vuxen, tar hand om den skadade 
personen– Övriga i hallen ska aktiveras i annan del av hallen.  
En person tillkallar ambulans, tel. 112 och möter ambulansen. Tillåt ingen fotografering eller 
filmning av den skadade eller av omhändertagandet av den skadade.  
Underrätta anhörig och ring ordförande i föreningen. Lämna inte den skadade förrän annan 
vuxen, förälder eller ambulans övertagit ansvaret. Se till att en vuxen följer den skadade till 
sjukvården om förälder inte anträffats.  
Ansvarig ledare ska dela ut blankett angående försäkringen till den aktive eller dennes målsmän.  
Skadeanmälan ska upprättas även vid mindre olycksfall, detta ifall det tillstöter något framöver.  
 
Kontaktuppgifter återfinns för laget på Sportadmin som ledare/föreningen administrerar. 
 
Olycksfallsförsäkring 
Försäkringen gäller för dig som är licensierad ishockeyspelare, ishockeydomare eller är under 10 
år och aktivt spelar i en klubb ansluten till Svenska Ishockeyförbundet. Försäkringen gäller under 
match, träning samt under färd till dessa aktiviteter. 
 
Aktiv vård - ring för rådgivning och behandling 
Har du besvär eller symtom på grund av ditt idrottsutövande eller har drabbats av en skada vill vi 
att du snabbt ska komma tillbaka till ishockeyn. Därför ingår en tjänst i försäkringen, som vi 
kallar Aktiv vård. Det är en telefonservice dit du kan ringa vid skada eller symptom och få gratis 
rådgivning och vård av legitimerade fysioterapeuter. Behöver du personlig behandling kan du i 
nästa steg få hjälp av fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor. 
 
Aktiv vård tel. 0771-362 330 
Öppet vardagar 08.00 - 17.00 
 
Läs mer om försäkringen och dess villkor  
 
Anmälskadan här 
 
Kontaktpersoner vid kris: 
Ordförande Camilla Freedeke tfn; 072-521 90 72 
Vice ordförande Anders Svensson tfn; 070- 107 65 21 
Ekonomi Johan Eskilsson Åsund tfn; 073-434 37 07  

tel:+46771362330
https://www.gjensidige.se/partners/svenska-ishockeyforbundet/ishockey-forsakringsinnehall
https://www.gjensidige.se/privat/skador/person-ishockey

