
 
 
VIKTIG INFORMASJON OM INNTEKTSMULIGHETER TIL ALLE KLUBBER 
 
Norges Bandyforbund oppfordrer igjen til at dere benytter dere av den store muligheten som ligger i å gjøre en 
innsats sammen med vår hovedsamarbeidspartner Frisk Forsikring i løpet av høsten og vinteren. Når det gjelder 
Frisk Forsikring, så får klubben faste inntekter i flere år, og i tillegg gir dere medlemmene et ”gode” i form av tilgang 
til svært gode og konkurransedyktige forsikringer.  
 
Hva skal dere gjøre? 
Det eneste klubben skal gjøre er å oppfordre medlemmer til å takke ja til å motta en telefon fra FRISK. Dette kan 
dere gjøre ved å få bekreftelse på aksepten på foreldremøter, informasjonsmøter, etter treninger og på andre felles 
møtearenaer. Et annet tiltak som flere klubber har gjennomført med suksess, er ringekvelder hvor man beregner 1 
person pr 70 medlemmer. Medlemmer/foresatte ringes for å høre om det er i orden at en rådgiver kan kontakte dem 
for et tilbud. Ringekveldene kan gjennomføres i egne klubblokaler eller så kan også FRISK stille med sitt lokale i 
Oslo hvor de kan kjøre opplegg for hele kvelden. 

Unik mulighet 
Hvis dere ikke har mulighet eller kapasitet til å gjennomføre duganden selv, send inn oppdatert liste over 
medlemmer/foresatte over 18 år med navn, mail og telefonnummer til en av salgsansvarlige nedenfor, så kan 
forbundet og FRISK gjøre en jobb for klubben din.  
 
100 kr. ekstra pr nye kunde i 2011! 
Laget vil motta gjennomsnittlig 450 kr per kunde (3% av årspremien) som støtter dere, hvert år, så lenge de er 
kunder. I tillegg får dere 100,- ekstra pr nye kunde i 2011. Nå har dere med andre ord en gylden mulighet til å få inn 
mye penger på en rask og enkel måte.  
 
   
Ta gjerne kontakt med forbundet eller Salgsansvarlige i FRISK for mer informasjon:  
Maren Brevik 
Tlf: 988 75 021 
Mail: maren.brevik@sparebank1.no 
 
Janne Stange  
Tlf: 926 11 797 
Mail: janne.stange@sparebank1.no  
 
Med vennlig hilsen 

Lars Bunæs 
Norges Bandyforbund 


