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Försäkring av båtar
En av förbundets huvuduppgifter är att förenkla föreningsarbetet för alla våra ideellt arbetande ledare.
Under ett stort antal år har förbundet därför slutit en gruppavtalsförsäkring för våra roddbåtar som våra
medlemsföreningar har haft möjlighet att ansluta sig till. Sedan fem år tillbaka har vi Alandia som
försäkringsgivare.
Efter avstämning med Alandia inför 2021/22 års försäkringsperiod kan vi än en gång konstatera att
skadeutbetalningarna varit mycket stora. Trots detta har vi lyckats med att få Alandia att hålla ner
försäkringspremien till 1,156 % av försäkringsvärdet.
Under det kommande året måste säkerhetskulturen och handhavandet av båtmaterialen i föreningarna
förbättras. Många skador kan hänföras till oaktsamhet. Om inte skadeutbetalningarna minskar kommer
det drabba samtliga roddföreningar som har ett samarbete med Alandia.
De som har haft båtarna försäkrade i Alandia tidigare, kommer att i början av året få sina nya
försäkringsbrev. Om ni behöver göra några förändringar ta då kontakt med Carina Forsberg på Alandia
08-6300245 eller carina.forsberg@alandia.se.
Om ni vill nyteckna en båtförsäkring ta då kontakt med Carina Forsberg direkt.
Då ni betalat försäkringen ombedes ni att skicka en kopia på ert nya försäkringsavtal till
forsakring@rodd.rf.se. Detta för att vi som förbund skall kunna följa upp vilka försäkringar som tecknats
för att kunna ha ett gott underlag då vi vid våra årliga avstämningar med Alandia diskuterar eventuella
förändringar i våra avtalsvillkor.
De som har en privat båt måste försäkra båten genom den roddklubb/förening som ägaren tillhör.
Vi ser gärna att många medlemsföreningar nyttjar vårt avtal med Alandia eftersom vi då får en bättre
riskspridning.
Vid inträffad skada vill vi att ni förutom att anmäla skadan till Alandia även anmäler denna till
forsakring@rodd.rf.se.
För ytterligare information om vår båtförsäkring. Se dessa länk "infoblad Alandia” samt
”(Båtförsäkringsvillkor 20210201”
Ta gärna kontakt med Eli Zlotnik på mobil 0707-206417 eller forsakring@rodd.rf.se om du har några tips,
synpunkter eller frågor.
Vi vill i detta sammanhang även tipsa om de rikstäckande avtal som Riksidrottsförbundet slutit med olika
partners som erbjuder specialerbjudande på produkter och tjänster till idrotten. Se denna länk.”(avtal för
idrotten)"
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