
[Side #]

Ole Dalskov

Fra: Marianne Nybo <marianne.nybo@soderbergpartners.dk>
Sendt: 23. februar 2018 11:53
Til: oledalskov@mail.dk
Emne: Forsikringsdækning - tur til Schweiz - Ege Division

Hej Ole 
 
Tak for din mail, jeg beklager mit sene svar ☹ 
 
Korpset har etableret følgende forsikringer, som vil være gældende under jeres tur til Schweiz: 
 
Kollektiv ulykkesforsikring – som er etableret for alle medlemmer af Det Danske Spejderkorps. Forsikringen dækker 
tilsvarende under rejse i udlandet (også Schweiz), jf. venligst: 
 
” Forsikringen dækker alene i den tid medlemmerne udfører spejderaktiviteter i korpset, bl.a. ved 
spejdermøder, arrangementer, udflugter og rejser arrangeret af Det Danske Spejderkorps eller grupper 
herunder. 
Forsikringen er udvidet til at omfatte "farlig sport", som defineres ved deltagelse eller træning i cykel- eller 
hestevæddeløb på bane, karate eller lignende kampsport, udendørs klatrevæg med højde over 12 meter, 
rafting, kitesurfing og jetski” 
 
Ansvarsforsikring – som omfatte aktiviteter, der falder naturligt ind under spejderkorpset. Forsikringen omfatter 
geografisk hele verden, dog gælder forhøjet selvrisiko i USA & Canada. 
 
I skal således selv kun være opmærksom på jeres rejseforsikring, herunder sygdom og hjemtransport samt 
ansvarsforsikring hvis der vil være tidspunkter, hvor deltagerne er ”private” altså ikke i forbindelse med aktivitet 
som spejder / Spejderkorps. 
 
Jeg håber hermed tilstrækkeligt, at have besvaret dit spørgsmål. 
 
 
Venlig hilsen / Best regards 
 
Marianne Nybo 
Söderberg & Partners 
Administrationschef / Forsikringsmægler 
 
Bredbjergvej 38 
5230 Odense M 
 
Tel: +45 6549 4901 
Mobil: +45 9215 1203 
 
marianne.nybo@soderbergpartners.dk 
www.soderbergpartners.dk 
Disclaimer 
 

 

 
 
 

Fra: Forsikring - Det Danske Spejderkorps [mailto:forsikring@dds.dk]  
Sendt: 23. februar 2018 08:52 
Til: Marianne Nybo <marianne.nybo@soderbergpartners.dk> 
Emne: VS: REMINDER / Forsikringsdækning 
 
Hej Marianne 
 



[Side #]

Der er kommet denne rykker for svar – er det noget jeg skulle kunne svare på? 
 
/Karina 
 

Fra: oledalskov@mail.dk [mailto:oledalskov@mail.dk]  
Sendt: 22. februar 2018 14:10 
Til: Forsikring - Det Danske Spejderkorps <forsikring@dds.dk> 
Emne: REMINDER / Forsikringsdækning 
 
Hej 
 
Venligst svar på denne forespørgelse ? 
 
mvh 
Ole 
 
----- Original meddelelse ----- 
Fra: oledalskov@mail.dk 
Til: forsikring@dds.dk 
Dato: Lør, 10. feb 2018 09:17 
Emne: Forsikringsdækning 

Hej 
 
Jeg arbejder på at arrangerer en større divisionstur til Kandersteg i 2019 og ønsker derfor en bekræftelse på at 
korpsets forsikringer også dækker i Schweiz (som ikke er et EU-land) ? 
 
På forhånd tak, og 
med venlig spejderhilsen 
Ole (Obelix) Dalskov 
DC  Ege Division 
4032 7728 


