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• Medlemskabet henvender sig til mennesker med alvorlige skader og hjælpen hertil.  

Vi definerer en alvorlig skade, som en skade, hvor personen ikke – fysisk og/eller psykisk - er i stand til at 

gennemføre genoptræningen på egen hånd eller med simpel hjælp.  

Dvs, at medlemskabet (og naturligvis især de store hjælpeindsatser) er tiltænkt at hjælpe dem, der har været ude 

for en alvorlig ulykke, men lige meget hvad du rammes af, så kontakt os endelig for en vurdering, og vi ser altid 

gerne på at give en hånd. Måske har du brug for et par ugers intensiv genoptræning efter et kemoforløb, måske 

er korsbåndet røget i en fodboldkamp, hvem ved.  

Kontakt os, så giver vi en vurdering og ser hvor og hvad vi kan hjælpe med.  

Det skal dog nævnes, at idéen i medlemsklubben naturligvis er, at ressourcerne skal bruges hensigtsmæssigt og 

uovertruffent i de situationer, hvor der virkelig er brug for dette. 

• Hvordan virker det? 

I tilfælde af uheld, skade og/eller sygdom skal du blot kontakte os, oplyse dit medlemsnummer og sende os 

oplysninger der bekræfter at skaden er sket efter indmeldelse og karensperiodens udløb.  

• Medlemskabet er for dem, der gerne vil træne meget mere end man tilbydes nu.  

Lige meget hvordan du kommer til skade eller bliver syg, så kan du altid få rådgivning hos os. Vi har enorm viden 

om dine rettigheder, hvad angår genoptræningsmuligheder, som vi glædeligt deler ud af. Derudover gennemgår 

vi sammen din skade og livssituation, og herigennem udarbejder vi et tilbud og en skræddersyet plan, som træder 

i kraft med det samme den godkendes af dig.    

Vi kan hjælpe med alt fra ekstra hjemmetræning og rådgivning til intensive genoptræningsophold på vores center, 

det er dog vigtigt at understrege, at vi udelukkende indgår i forløb der handler om bedring.   

• Indmelding og udmelding. 

Når man tilmelder sig medlemsklubben, så kører der en fast overførsel hver måned. Man er medlem så længe 

betalingen overholdes, og glipper betalingen, så informerer vi kort om denne situation og reageres der ikke herpå, 

så kan det være at vi prøver venligt igen, men vi fortsætter ikke i uendeligheder.  

Ved udmeldelse skal man blot sende en mail til os og så klarer vi hele udmeldelsen.  

Kommer du til skade i tiden lige efter du har meldt dig ud, så prøv lige at kontakte os alligevel, så må vi lige se på 

hvad vi kan gøre. Vi ved, at det er svært at forholde sig til ”det sker mest for naboen”-livssituationer, så er du 

kommet til at tage en uheldig beslutning om udmeldelse, så er det altså ikke helt sikkert at bordet fanger hos os.  

Får man brug for intensiv genoptræning hos os, så får man udover vores hjælp også sine penge tilbage.  

• Husk på:  

Vi er ikke den traditionelle udbyder af hjælp i svære situationer. Vi tror ikke på labyrinter og formuleringer, som 

kan sikre at vi får dine penge, men fortsat kan slippe for at hjælpe. Hele vores eksistens bygger på, at vi har lyst til 

at hjælpe. At vi tror på at verden og velfærden skal være bedre. Vi tror på, at du kan få det godt igen og det 

hjælper vi hjertens gerne med. 

Alle har ret til en lys fremtid.  
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