Vær trygg med if…

Hva gjør jeg hvis uhellet skjer?

if… og Norges Musikkorps Forbund
gir musikanter og korps en svært god
forsikringsavtale:

Skade/tap/tyveri på instrument
eller korpseiendel
Det er en fra korpsets styre som skal
sende inn skadeskjema. Skadeskjema og
instruksjon for verdisakforsikringen finner
du på www.musikkorps.no/forsikring, eller
kontakt NMF.

• Verdisakforsikring (instrument, noter,
uniform).
• Ulykkesforsikring (dødsfall, invaliditet,
behandlingsutgifter ved ulykke eller
tannskade. Ved for eksempel varig
invaliditet utbetales 800.000 kroner.)
• Yrkesskadeforsikring (gjelder de
dirigentene som er ansatt av korpset).
• Reiseforsikring (personlig reisegods,
reisesyke, hjemtransport, avbestillings
forsikring).
• Ansvarsforsikring (innen Norden)
• Lagerforsikring (instrumenter,
uniformer, noter og annet korpsutstyr).
Forsikringen dekker også privat
eid instrument når dette benyttes i
korpssammenheng.

Ulykke eller sykdom
Skadeskjema og instruksjon får du ved å
henvende deg til forsikring@musikkorps.no,
eller ringe 815 56 777.
Reiseforsikring
Du kan levere skademelding direkte til
Europeiske enten elektronisk på
www.europeiske.no, eller du kan få skjema
tilsendt ved å kontakte NMF.

Ta vare på i nstrumentet ditt!

Husk at et korrekt utfylt skjema medfører
raskere erstatningsoppgjør!
Spørsmål om forsikringer:
Kontakt NMF på 815 56 777, eller send en
e-post til forsikring@musikkorps.no.
Du finner også mer informasjon og vilkår
på www.musikkorps.no/forsikring.

Gode råd om vedlikehold
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Ut på tur
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1. Pass på at instrumentkassens hengsler og låser er
i orden.
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Hvis munnstykket ditt sitter fast, så
ikke be mor eller far om hjelp! Vent
til neste øving. De fleste korps har
verktøy som løsner munnstykket.
Bøylene til kornetten trenger også
stell, og litt bøylefett gjør susen.
Oljing av ventilene er viktig! Men tørk
alltid av dem først, ellers gjør ikke
oljen samme nytte.
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Vær ekstra forsiktig med putene på
instrumentet. Forsiktig rengjøring
med tørr klut er veldig viktig.
Munnstykket bør vaskes med jevne
mellomrom for hygienens skyld. Bruk
lunkent vann. Hvis vannet blir for
varmt, kan munnstykket smuldre opp.
Alle deler i et instrument er like
viktige. For eksempel må korken
smøres med korkfett.

2. Alle delene skal ligge stabilt der de hører hjemme
i instrumentkassen. Ha en bærestropp rundt
kassen slik at den holder seg lukket gjennom hele
turen.
3. Legg fra deg instrumentet på en trygg måte slik at
det ikke skades av annen bagasje.

– Trompeten er
en av mine beste venner.
Derfor tar jeg like godt vare
på den som jeg tar vare på de
andre vennene mine. Hvis du
passer på instrumentet ditt,
vil instrumentet hjelpe deg
til å bli enda flinkere!
Tine Thing Helseth,
verdenskjent trompetist

