
 

   

   

 

Parkour 

Anbefaling vedrørende forsikring i foreninger der tilbyder Parkour. 

Udøverne, der regelmæssigt dyrker parkour, opfordres til at tegne en 
fritidsulykkesforsikring. Det enkelte forsikringsselskab vil vurdere, hvorvidt man 
betragter parkour som ”farlig sport”.  
 
I forhold til den fælles, kollektive ansvarsforsikring, som DIF og DGI har tegnet i TRYG, 
vil der som udgangspunkt være dækning fra denne forsikring, hvis en person kommer til 
skade som følge af en fejl eller forsømmelse fra foreningens side. Det kan enten være en 
instruktør, der begår en fejl eller, at et foreningsejet parkour-anlæg/-rekvisitter er dårlig 
vedligeholdt, og at det er dette, der er årsag til en persons tilskadekomst. Det er i denne 
sammen uden betydning, om der er tale om en såkaldt farlig sport. Det er dog en 
betingelse for dækning, at følgende er overholdt:  

 
Udlejning/udlån af udstyr m.v. 
Ved udlejning/udlån skal der medfølge fornøden og relevant instruktion i brugen af 
udstyret. Forsikringen dækker kun ansvar for skade, når udstyret er udlejet/udlånt til 
en person med kendskab til udstyrets brug og kendskab til den aktivitet, hvor 
udstyret skal bruges. 
 
Regelsæt (norm og regler) 
Det er forudsætning for forsikringens dækning, at de enkelte medforsikrede 
foreningers regelsæt om sikkerhed er kendt af alle, såvel brugere som instruktører. 
Polititilladelse skal være indhentet i det omfang, dette er et lovkrav, ligesom de af 
myndighederne fastsatte regler til enhver tid skal være overholdt. 
 

Hvis én af Jeres instruktører kommer til skade, vil instruktøren være omfattet af den af 
DIF og DGI tegnede kollektive (lovpligtige) arbejdsskadeforsikring uanset, at der er tale 
om farlig sport.  
 
Se i øvrigt www.idraettensforsikringer.dk 
 
Ved evt. etablering af anlæg, vil vi anbefale at foreningerne holder sig til 
legepladsdirektivet (EN 1176), EN 957 (fitnessudstyr) og produktsikkerhedsdirektivet. 
 
Ønskes yderligere oplysninger er I velkomne til at kontakte Else Marie Sørensen, 
79404003 eller Peter Mortensen, tlf. 79404001.  
 
 
 
 
Vingsted, d. 21. juni 2012. 


