Norges raskeste idrettsdugnad
– som gir mye, lenge!
Frisk Forsikring er et nytt forsikringstilbud til breddeidretten som gir penger i klubbkassen,
lenge. For hver person som bytter forsikringene sine til FRISK gir vi tre prosent tilbake til idrettslaget. Ikke bare i ett år, men hvert år kunden er forsikret hos oss. FRISK er utviklet i samarbeid
med Norges Fotballforbund og 15 særforbund i Norges Idrettsforbund.
For de fleste idrettslag er det praktiske behovet ganske enkelt. Det handler om å bedre økonomien og
sikre langsiktighet for laget eller klubben. Spesielt etter at midlene fra spillautomatene falt fra, er dette
blitt et fremtredende behov. Konkret innebærer behovet blant annet lønn til trenere, leie av idrettshaller
og arenaer, nytt idrettsutstyr, mulighet til å delta på flere idrettssamlinger og å øke aktivitetsbehovet.
Annerledes dugnad
Mange foreldre sliter med dårlig samvittighet fordi de ikke har tid til å engasjere seg så mye som de
ønsker i barnas idrettsaktiviteter. Spesielt gjelder dette for dugnader, hvor tid og stor innsats forventes.
For disse er Frisk Forsikring en kjærkommen og annerledes dugnadsinnsats. Og gjør klubbene jobben
med å engasjere flere foreldre og andre i lokalsamfunnet til å kjøpe eller bytte til FRISK, øker verdien
av innsatsen betydelig.
Hvorfor velge Frisk Forsikring?
- Du kan gjøre dugnadsarbeidet raskt og effektivt og ha mer tid til idretten.
- Du gir idrettslaget ditt en sikrere framtid. Laget til ungene dine eller den klubben du velger får tre
prosent av det du betaler så lenge du er kunde.
- Frisk Forsikring eies av Sparebank 1. Dette gir deg trygghet om at du får gode forsikringer og god
service.
Hva gjør Frisk Forsikring annerledes?
- Vi er en medspiller til breddeidretten i Norge og formålet er å bidra til bedre kår for lagene og klubbene.
- Vi har skreddersydde forsikringer til deg og ungene dine som driver idrett og har en aktiv hverdag.
- Vi støtter talentutvikling og satsing på breddeidretten gjennom avtaler med forbundene.
- Alle idrettslagene i 16 forbund er med.
Vi i Frisk Forsikring gleder oss til å jobbe med dere, slik at dere kan få en bedre fremtid med en
god – og ikke minst forutsigbar – økonomi.
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