
Guide til at udfylde DMU’s 
skadesblanket



Husk altid at udfylde i hvilken sportsgren, klasse samt hvor og hvornår 
skaden er fundet sted.

Hvis jeres skadesanmeldelser ikke har de ovenstående sportsgrene kan 
det betyde, at I anvender en forældet blanket.



Det er vigtigt at udfylde ALLE tre felter om tilskadekomnes identitet.

Sker der fejl i udfyldningen, kan DMU på den måde i de fleste tilfælde 
dobbelttjekke disse informationer og finde frem til den rigtige kører.

OBS: Angiv ALDRIG CPR-nummer. I DMU registrerer vi kun den 
almindelige fødselsdato på medlemmerne i vores system.  



Det er vigtigt at afgive svar i ALLE rubrikker i forbindelse med 
ulykkesforløbet for at danne et komplet overblik over episoden til 
forsikringsselskabet.

Derfor skal der aktivt svares ”Nej” ved omstændigheder, der ikke har 
bidraget til ulykken. 

Ved manglende angivelse anses besvarelsen som ”ved ikke”.



Vær sikker på, at alle påførte skader hos tilskadekomne fremgår efter et 
uheld som dokumentation til forsikringsselskabet.

Er man i tvivl, så tag kontakt til køreren i dagene efter; blanketten kan 
sagtens indsendes til DMU et par dage efter ulykken.

Vi ser hellere, at den indsendes korrekt end at den indsendes samme dag 
som uheldet.



Det er vigtigt at angive oplysninger om efterfølgende behandling korrekt 
som dokumentation til forsikringsselskabet. Ved manglende angivelse i 
"ja" / "nej" anses besvarelsen som ”ved ikke”.

Det har betydning for udbetaling af erstatning, om køreren har været på 
hospitalet efterfølgende.

Nogle gange tager køreren eks. selv på hospitalet efter uheldet, hvilket 
bør angives i blanketten. Tag derfor kontakt til køreren i dagene efter 
uheldet.

Vi ser hellere, at blanketten indsendes korrekt end at den indsendes 
samme dag som uheldet.



Det er vigtigt at beskrive ulykkens forløb, og blanketten SKAL
underskrives for at virke som gyldig dokumentation til 
forsikringsselskabet.

Udfyld altid blanketten med dit navn, eget licensnummer og underskrift. 
Så kan DMU altid tage kontakt til dig ved yderligere spørgsmål. 

NB: Det er dommerens/træningslederens ansvar at underskrive 
blanketten samt sikre, at den er udfyldt med de rette informationer.  

Husk at en tegning kan være en stor hjælp til at beskrive ulykken. 



OBS. Fremover er det kun DMU’s sekretariat, der udfylder kontaktinfo på den 
tilskadekomne.


