UIF Boxning

Policy för ersättning vid skadebehandling
enligt styrelsebeslut 3 april 2013
Allmänna riktlinjer
Av erfarenhet är känt att vid idrottsutövning uppkommer skador. Dessa skador bör, så långt som
möjligt förebyggas genom utbildning av ledare och genom rätt bedriven träning. På detta sätt
undviks de mänskliga, sportsliga och ekonomiska negativa konsekvenser som idrottsskador
föranleder för idrottsutövaren och klubben. Genom utbildning och breddad kunskap i idrottsskador
utökas även ledares möjligheter att handskas med lättare skador utan inblandning av sjukvården.
Utbildning av ledare bör således vara ledstjärnan för arbetet att förebygga och sänka
idrottsföreningens kostnader rörande skadebehandling.
Idrottsförsäkring
Föreningens idrottsförsäkring omfattar de personer som betalat medlemsavgift för aktuell termin då
skadan uppkommit. Det åligger ansvarig ledare att i första hand kontrollera föreningens
idrottsförsäkring om ersättning för behandling av skada kan utgå.
Skador som inte täcks av försäkring
I vissa fall, där ersättning för idrottsskador inte täcks av idrottsförsäkring, kan kostnaderna i
undantagsfall täckas av klubben. Om föreningen i det enskilda fallet skall täcka kostnader för
skadebehandling avgörs på grundval av den aktuella skadetypen, dess orsaker samt utövarens
idrottsliga förhållanden.
Som en del i förebyggandet av idrottsskador skall varje föreningsmedlem i boxningsklass A, vid ett
och samma skadetillfälle, vara berättigad till ersättning för en (1) adekvat behandling vid anvisad
sjukvårdsinrättning. Beslut om behandling och efterföljande kostnad (för detta enskilda tillfälle)
fattas av aktuell ledare i samråd med utövaren. Resultatet av denna behandling skall dokumenteras
och ansvarig ledare skall efter samråd med sjukvårdsinrättningen anpassa träningsform,
träningsschema och matchtillfällen på det sätt som på bästa sätt ökar möjligheterna för ett
tillfrisknande. Skadebehandling utöver detta tillfälle skall ske i samråd mellan ansvarig ledare och
efter bedömning av föreningens styrelse.
Följande bedömningsgrunder skall fungera som riktlinjer för styrelsens bedömning och beslut:





utövarens idrottsliga aktivitet (träningsaktivitet och matchaktivitet)
resultat och förväntade resultat
skadetyp (förväntade resultat av skadebehandling)
särskilda omständigheter (väntande stora nationella och internationella matcher och
turneringar, men även annat som i det enskilda fallet kan tänkas ha betydelse för om
ersättning skall utgå eller ej).

