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Korpsaktivitet 2018

Tryg Partner Norge – Knut-Sverre Engø.



Norges Musikkorps Forbund (NMF) er landets største 
frivillige kulturorganisasjon med ca 60.000 medlemmer 
fordelt på over 1.600 korps.

NMFs visjon er «Alle snakker korps». 
Verdiene deres er engasjert, inkluderende og 
inspirerende.

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon er NMFs
høye beskytter.

2018 er Musikkorpsenes år

Les mer om jubileumsåret her : 

https://musikkorps.no/musikkorpsenes-ar/
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Hvem er Norges Musikkorpsforbund 

Det handler om å være trygg



Spar opp til 26% på dine 
private forsikringer og 

samtidig støtteNøtterøy
Musikkorps med en andel av 

polisen. 

Din kontakt for 
partneravtalen i Tryg

forsikring og gjennomgang 
av dine forsikringer. Knut-
Sverre Engø. Tlf 96509605. 

Mail: 
knut.sverre.engo@tryg.no

• 7% partnerrabatt i tillegg til Tryg Pluss 
fordeles slik: 

• 3% rabatt på private skadeforsikringer 
til medlemmer og ansatte

• 3% markedsbidrag til korpsene. 
Kunden velger hvilke korps som skal 
tilgodeses

• 1% markedsbidrag til NMF
• Kunden trenger ikke være medlem av 

et musikkorps for at foreningskoden 
skal benyttes, men det skal likevel 
være en relasjon til musikkorpset

• Eksempel på relasjoner kan være:
• Barn eller barnebarn er medlem av 

musikkorpset som kunden ønsker å 
støtte

• Kunden har tidligere spilt i et 
musikkorps hun/han ønsker å 
støtte

• Kunden er aktiv som frivillig i et 
musikkorps
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Partneravtalen mellom Tryg forsikring og Norges 
Musikkorps.

Det handler om å være trygg

Eksempel på fordeling av provisjon: 
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Topp ti korps 
-Utbetalt 2016-2017

Det handler om å være trygg



Hva har andre gjort for å få suksess med NMF avtalen? 

Jens Øverland, DL, Tryg salgsenter:

«Denne partneravtalen liker vi godt.

Mange kunder vi besøker har enten vært i korps eller har 
barn som er i korps, nesten alle kunder er svært positive til 
"grasrot" delen av avtalen. Kundene føler de hjelper lokale 
korps uten at de selv belastes for dette. 

Vi nevner nok også ofte at denne avtalen kan være med på 
å redusere antall timer med dugnad for å hente inn 
nødvendige inntekter til korpsene. Verdien av korps nevnes 
ofte også. Hva er 17 mai uten lokale korps? Historier om at 
det i noen deler av Norge har vært nødvendig å leie inn 
utenlandske korps for å få 17 mai korps på plass blir nevnt. 

Vi har eksempler på at ved nesten lik avtale velges vår 
løsning siden de da hjelper det lokale korpset.

Kunder er opptatt av lokal tilknytting, denne partner 
avtalen styrker denne følelsen, jeg tror det gir kundene en 
god følelse.»

Sindre Staff, DL, Tromsø forsikringssenter: 

«Vi har hatt møter med flere korpsledere og fått 
medlemslister
Referanser på disse har vi også fått da de har en viss for 
form for referanse til korpset.

Opplysning til korpsledere om hva denne muligheten gir for 
de lokale korpsene er viktig at de forstår.
Mange er ikke klar over dette og korpsene er drevet frivillig. 
Vi kan ikke forvente at de skal kjenne til alt.
Lederne er veldig positive da de blir fortalt hva det 
medfører til deres lokale korps.»
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