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PRESSMEDDELANDE 
 
 Sportfiskarna väljer Moderna Försäkringar & Atlantica 
 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, inleder ett samarbete med 
Moderna Försäkringar och Atlantica. Mellan en och två miljoner svenskar fiskar varje 
år och Sportfiskarna är intresseorganisationen för Sveriges sportfiskare.  
 
Avtalet träder i kraft 1 januari 2009, gäller i fem år och omfattar medlemsanpassade 
försäkringar för boende, bil och båt för förbundets ca 50 000 medlemmar. 
 
Sportfiskarna har de senaste åren expanderat verksamheten och ökat antalet medlemmar. 
– Samarbetet med Moderna Försäkringar och Atlantica blir ytterligare en pusselbit i att stärka 
vår organisation. Vi vet att mer än hälften av våra medlemmar har båt och tror att samarbetet 
kommer att bli framgångsrikt för alla inblandade parter, säger Stefan Nyström, 
generalsekreterare på Sportfiskarna. 
 
I det nya samarbetet läggs stor vikt vid att erbjuda försäkringar som är specialanpassade för 
Sportfiskarnas medlemmar. 
– Båten är ett viktigt ”fiskeredskap” för många sportfiskare och vi har därför tagit fram en unik 
lösning för båtförsäkring. Detta är ett nytt och spännande koncept som bara erbjuds 
Sportfiskarna, säger Olle Andersson. 
– Eftersom vi arbetar med att skapa medlemsvärde för våra kunder är vi väldigt glada över 
samarbetet och att vi tillsammans med Sportfiskarna kan erbjuda medlemmarna mycket bra 
medlemsförmåner, fortsätter Olle Anderson, chef för affärsutveckling på Moderna 
Försäkringar. 
 
 
För ytterligare information kontakta:  
 
Stefan Nyström    Olle Anderson 
Generalsekreterare   Chef Affärsutveckling 
Sportfiskarna    Moderna Försäkringar  
070-844 88 75    070-740 71 64   
stefan.nystrom@sportfiskarna.se  olle.anderson@modernaforsakringar.se
 
 
Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till 
ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Sportfisket omsätter två miljarder om året i 
Sverige och sportfiske är en av svenskarnas viktigaste fritidssysselsättningar, mellan en och två 
miljoner svenskar fiskar varje år! 
 
Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar erfarenhet och 
nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med 
professionalism och engagemang utmanar Moderna Försäkringar branschen och leder utvecklingen 
framåt. I koncernen ingår Moderna Försäkringar, Atlantica, modernaBil samt Bilsport & MC. Moderna 
Försäkringar ägs av Modern Finance AB som ingår i den isländska finans- och försäkringskoncernen 
Milestone. 
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