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Farlig sport oversigt
I denne oversigt kan du se, hvilke sportsgrene/fritidsaktiviteter vi anser for at være  
“farlig sport”.

Nederst i denne liste er en oversigt over de mest almin-
delige sportsgrene, som vi ikke betragter som ”farlig 
sport”.

Bemærk, at oversigten over ”farlig sport” ikke er udtøm-
mende. Forsikringen dækker ikke de ulykkestilfælde, 

der sker under deltagelse i eller træning i sportsgrene/
fritidsaktiviteter nævnt under “farlig sport”, medmindre 
tilvalgsdækning er købt.

Bemærk at det ikke er muligt at tilkøbe dækning for ska-
der sket ved motocross.

Du er velkommen til at 
kontakte os

Ring på tlf. 33 14 30 50
Hverdage fra kl. 08.30 - 16.00

Send os en mail på: 
kundeservice@djoefforsikring.dk

djoefforsikring.dk
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Luftsport

Med luftsport mener vi sport som udføres i luften 
ved spring eller flyvning.

Eksempler på luftsport
• Ballonflyvning 
• Base jump (spring med faldskærm fra bygning o. 

lign.) 
• Drageflyvning 
• Faldskærmsudspring 
• Kunstflyvning 
• Paragliding
• Motordrevet fly - pilot i motordrevet fly 
• Svæveflyvning 
• Ultralight flyvning 

Motorsport

Med motorsport mener vi kørsel/sejlads som foreta-
ges på et motordrevet køretøj/fartøj.

Eksempler på motorsport
• ATV kørsel
• Bjergprøver - MC/bil 
• Dragracing - MC/bil  
• Folkerace - bil  
• Formelløb - bil 
• Gokart (karting) 
• Græsbaneløb - MC 
• Isløb - MC/bil 
• Langbaneløb - MC 
• Mini-rally - bil
• Motocross. Bemærk: Generelt undtaget,  

tilvalgsdækning kan ikke tilkøbes 
• Motorløb - sportsvogn/standardvogn 
• Motorbådsløb - racerbåd/speedbåd 
• Rally og mini-rally 
• Roadracing - MC 
• Speedway og mini-speedway (alm- og græsbane) 
• Stock car

Dykning og ekstrem vand/is-sport

Med dykning mener vi ophold under vand. Med 
ekstrem vand/is-sport mener vi sport på, i eller ved 
vand/is som udgør en ekstraordinær fare for legems-
beskadigelse enten på grund af hastighed eller far-
lige genstande på stedet sporten udføres.

Eksempler på dykning
• Dykning - med eller uden anvendelse af  

dykker-/frømandsudstyr
• Bobkælk på bane 
• Fridykning
• Isdykning 
• Kitesurfing 
• River rafting 
• White water rafting 

Klatring eller bjergbestigning

Med klatring eller bjergbestigning mener vi, hvor der 
anvendes særlig udstyr, eller normal passage ikke 
kan ske gående.

Eksempler på klatring eller bjergbestigning
• Bjergbestigning
• Klatring på bjerge, skrænter o. lign.
• Parkour
• Rapelling på bjergvæg eller andre steder  

herunder ned ad bygninger

Kampsporter

Med kampsporter mener vi, hvor der er fysisk  
kontakt enten med krop eller genstande.

Eksempler på kampsporter som er farlig sport
• Boksning 
• Buhurt
• Forsvarssport - generelt 
• Jui-jitsu 
• Judo
• Kampsport - generelt 
• Karate 
• Kick-boksning 
• Kendo 
• Kung-fu 
• Krav Maga
• MMA
• Taekwondo 
• Thaiboksning 
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Almindelige sportsgrene

Almindelige sportsgrene, som ikke betragtes som ”farlig sport”.

Eksempler på almindelige sportsgrene
Aerobic
Atletik
Badminton
Bandy
Baseball
Beachvolley
Billard
Bjergvandring
Bodybuilding
Bordtennis
Bowling
Brydning
Bueskydning
Bungy jumping
Cricket 
Curling
Cykelbold
Cykel- og mountainbikeløb - bane/landevej/cross
Dart
Fodbold - europæisk/amerikansk/australsk
Fægtning
Gletschervandring
Golf - traditionel og discgolf
Gymnastik
Hardball
Hockey
Hundeslædeløb
Håndbold
Ishockey
Jet-ski
Kajak
Kano
Katapulting
Klatring på væg
Military ridning
Military femkamp
Moderne femkamp 
Off piste skiing 
Orienteringsløb – bil
Padel tennis

Paintball
Petanque 
Pålidelighedsløb – bil
Ridebanespringning 
Ridning - galop/trav/dressur
Roning 
Rugby 
Rulleskøjteløb - med eller uden hop
Sejlsport 
Skateboard 
Skiskydning 
Skisport - alpin/langrend 
Skydning - pistol/riffel
Snowboard 
Softball 
Sportsdans 
Squash
Styrkeløft 
Surfing
Svømning
Tennis
Trampolin 
Trial MC (bedømt) 
Triatlon
Udspring/svømning
Undervandsrugby
Vandpolo 
Vandski 
Volleyball 
Vægtløftning
Windsurfing 
Wrestling
Økonomiløb - bil


