
Konkurransebetingelser 

 

1. Generelle betingelser 

Konkurransen "Trygg båtsesong" avholdes av Tryg Forsikring A/S ("Tryg"), Org.nr 989563521, Folke 

Bernadottes vei 50, 5147 Fyllingsdalen, som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Henvendelser 

vedrørende konkurransen kan rettes til Tryg Partner på flapea@tryg.no. Når du deltar i konkurransen, 

aksepterer du samtidig disse konkurransebetingelser. Konkurransen gjennomføres i samarbeid med 

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). 

 

2. Når kan man delta? 

Konkurransen starter 23. januar og avsluttes 19. februar 2023. Vinnerne blir kontaktet i løpet av uke 9. 

 

3. Hvem kan delta? 

Konkurransen er åpen for alle båtinteresserte som er fylt 18 år og bor i Norge. Ansatte hos Tryg og 

KNBF, og personer i deres husstander kan ikke delta i konkurransen. 

 

4. Hvordan delta? 

Du deltar i konkurransen ved å svare på spørsmålet. Alle gode tips blir vurdert og stemt frem av en jury 

på fire medlemmer, hvor to jobber i Tryg, og to er tilknyttet KNBF. Du må også gi oss kontaktinformasjon 

slik at vi kan kontakte deg dersom du vinner.  

 

Du kan også gi oss ditt samtykke til å motta en uforpliktende gjennomgang av dine medlemsfordeler. 

Samtykket er valgfritt og ikke et krav for å delta i konkurransen/trekningen.  

 

Det er kun mulig å delta i konkurransen én gang i kampanjeperioden. 

Svarene vil også bli brukt i KNBF sine digitale kanaler.  

 

5. Hva er premien? 

Premien inneholder: 

Redningsvest 

Redningsline 

Førstehjelpspute 

To strandhåndklær 

 

Det trekkes tre vinnere som får premien tilsendt til en norsk adresse.   

 

6. Utvelgelse av vinnere 

Alle tips som blir sendt inn vurderes etter konkurranseslutt av en jury bestående av fire medlemmer. 

Jurymedlemmene stemmer på 3-5 tips og genererer en liste med vinnere. Vinneren kontaktes senest en 

uke etter konkurranseslutt. De beste tipsene blir publisert i KNBF sine digitale kanaler, herunder 

Facebook, nettside og nyhetsbrev. Navn på vinner vil ikke bli offentliggjort, med mindre dette blir avtalt 

direkte med vinneren. 

 



Hvis vinner ikke svarer på våre henvendelser per tlf og e-post innen 30 dager fra konkurranseslutt, vil 

Tryg og KNBF kontakte neste person på listen. De samme betingelsene gjelder også den nye vinneren. 

Premien sendes via post. Tryg ivaretar dokumentasjon på at premien er sendt til mottaker. Dersom 

mottaker mener premien ikke er mottatt vil Tryg ikke stå ansvarlig, dersom dokumentasjon av 

forsendelse fremlegges. 

 

7. Immaterielle rettigheter 

Trygs varemerker og øvrig materiale på siden er beskyttet av standard immateriellsrettlige regler, med 

mindre annet er angitt og må ikke brukes uten skriftlig tillatelse fra Tryg. 

 

8. Diverse 

Tryg forbeholder seg retten til å ekskludere en deltager fra konkurransen ved mistanke om juks. Tryg 

forbeholder seg retten til å endre konkurrensens vilkår samt å stoppe konkurrensen uten varsel, med 

mindre de er konkrete eller juridiske grunner til dette.  

 

9. Personopplysninger 

Ved godkjenning av samtykke registrerer Tryg dine personopplysninger som navn, telefonnummer og e-

post for å kunne kontakte deg med en uforpliktende gjennomgang av dine medlemsfordeler. Dine 

opplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til disse formål. Ved samtykke tar vi 

vare på dine opplysninger i 90 dager.  

 

På https://www.tryg.no/sikkerhet-og-personvern/personvern.html kan du lese mer om hvordan vi 

behandler dine personopplysninger. 


