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Hvorfor lisens?

Fra 2014 er det påkrevd med lisens for 
alle deltakere i arrangementer i regi av 
lag tilknyttet  Norges Friidrettsforbund. 

Innføring av lisens er gjort etter model-
ler fra idretter som blant annet ski og 
sykkel, og er i all hovedsak gjort for å:

•	 Forsikre alle deltakere, funksjon-
ærer og alle arrangement

•	 Gi Norges Friidrettsforbund mulig-
het for å styrke aktivitetstilbudet

•	 Utvikle en god arrangementsløsn-
ing for alle arrangører

For hvem?

Alle som deltar i arrangementer i regi av 
Norges Friidrettsforbund kan velge mel-
lom engangslisens og helårslisens. 
Deltakelse på banearrangement krever 
helårslisens som tidligere.

Deltakere i arrangementer utenfor bane 
kan velge mellom helårslisens og en-
gangslisens. I motsetning til helårslisens 
trenger ikke deltaker å være medlem i 
friidrettsklubb for å benytte seg av en-
gangslisens. 

Lisenser i andre idretter gjelder ikke for 
friidrettsarrangement. 

Barn under 13 år er forsikret gjennom 
idrettens barneidrettsforsikring. 

Priser

Engangslisens
Priser på engangslisens beregnes ut ifra 
sum på startkontingent: 

•	 <100 kr 20
•	 101-250 kr 30
•	 251-400 kr 40
•	 401< kr 50

•	 Karuseller - skal kun betales en-
gangslisens én gang ut i fra pris for 
hele karusellen. 

•	 Stafetter - kr 15 pr deltager, maks kr 
150.

Helårslisens 
Grunnlisens: kr 375 
Utvidet lisens: kr 700 

For informasjon, vilkår og forsikrings-
betingelser se www.friidrett.no/lisens



Om helårslisens

Medlemmer av norske friidrettsklubber 
kan kjøpe årslisens og vil da være for-
sikret i samtlige friidrettsarrangement i 
Norge som er registrert i terminlisten og 
i andre land de deltar, inkludert mosjon-
sløp, kappgang, turmarsjer og motbak-
keløp. 

Medlemmer med helårslisens er også 
forsikret under trening. Deltakeren 
er dekket av gode og tilpassede for-
sikringer for idrettsutøvere. Blant annet 
får forsikringsinnehavere benytte seg 
av Idrettens Skadetelefon, en tjeneste 
som gir råd om skader og sykdom, og 
som bestiller og sørger for behandling 
ved behov. Utgifter til undersøkelse, be-
handling og operasjon av akutte skader 
herunder lege, medisiner, fysioterapi og 
kiropraktor blir dekket. I tillegg til akutte 
skader går også belastningsskader un-
der forsikringsordningen. 

Alle forsikringer har en behandlings-
garanti - en frist for oppstart av under-
søkelse og behandling. Vilkårene for for-
sikring varierer mellom de to nivåene i 
helårslisensen:  

Grunnlisens  kr 375 
Utvidet lisens  kr 700

Helårslisens for 2014 han kjøpes her: 
www.friidrett.no/kjoplisens 
Husk medlemskap i klubb. 

Om engangslisens

For arrangementer utenfor bane kan 
det betales engangslisens. Forsikrin-
gen som dekkes av engangslisensen 
har egne vilkår, men med mange av de 
samme fordelene som helårslisensen. 
Engangslisensen gjelder kun for det ar-
rangementet som deltakeren betaler lis-
ens for, og dekker ikkr belastningsskader 
eller forsikring på trening. 

Prisen på engangslisensen blir beregnet 
ut ifra summen på startkontingenten. Ar-
rangement uten startkontingent er gra-
tis. I gratisarrangementer uten lisens vil 
ikke deltakerne være forsikret. Deltakere 
i gratisarrangement kan om ønskelig 
betale en minimumslisens på kr 20 i 
NFIFs arrangementsløsning. På karu-
seller skal det kun betales engangslisens 
én gang ut i fra pris for hele karusellen. 
Stafetter koster kr 15 pr deltager, maks 
kr 150. Alle deltakere på stafettlaget er 
da forsikret med samme vilkår som en-
gangslisens. 

For spørsmål kontakt: 
Norges Friidrettsforbund, 94 83 33 26,  
lisens@friidrett.no eller se www.friidrett.
no/lisens 



Terminliste

Alle arrangører er forpliktet til å søke om 
arrangementet. Dette må gjøres før ar-
rangementet skal bli synlig i terminlisten. 
For banearrangement søkes det om ar-
rangementer på samme måte som før 
gjennom Sportsadmin. For øvrige ar-
rangementer søkes det om arrange-
menter her: www.friidrett.no/lisens/

Innkreving lisens

Alle deltakere i banearrangement skal ha 
helårslisens, i øvrige arrangement kan 
deltakere velge mellom engangslisens 
og helårslisens. Det er arrangørens ans-
var å kreve inn lisens, og arrangøren står 
fritt til å bruke de påmeldingssystemene 
de måtte ønske. 

For å forenkle dette arbeidet har NFIF 
i samarbeid med Cotech AS utviklet et 
eget system for påmelding, lisensinn-
kreving og online betaling. Dersom 
arrangøren velger å bruke Norges 
Friidrettsforbunds utviklede arrange-
mentssystem, vil lisens automatisk bli 
innkrevet, og arrangøren trenger ikke 
gjøre denne jobben. Formålet er å tilby 
arrangørene et godt verktøy for å ad-
ministrere arrangementet, og unngå ek-
straarbeid med lisens. Se mer informas-
jon om arrangementssytemet og priser 
på www.friidrett.no/lisens 

Ved bruk av andre betalingssystemer 
enn den som blir levert av Norges Fri-
idrettsforbund, ved etteranmeldinger og 
ved påmeldinger ved start er arrangøren 
forpliktet til å foreta lisenssjekk. Dersom 
deltaker ikke har helårslisens,  skal ar-
rangøren innkreve engangslisens før 
påmelding kan aksepteres. 

Helårslisens betales også gjennom det 
elektroniske arrangementssystemet. Alle 
som vil ha helårslisens må ha medlem-
skap i lag tilsluttet Norges Friidrettsfor-
bund. 

Arrangørforsikring

Alle arrangement som er  godkjent på 
terminlista har funksjonær- og ansvars-
forsikring

Se mer informasjon på
www.friidrett.no/lisens 

For arrangører


