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Dansk Limousine Forening og Tryg indgår nyt samarbejde 
 
Tryg har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Limousine Forening om at 
tilbyde forsikringer til foreningens ca. 800 medlemmer, der fortrinsvis driver 
små og mindre deltidslandbrug. 
 
Kvægavlerne i Dansk Limousine Forening kan i den kommende tid se frem til at blive kontaktet 
af en landbrugsmedarbejder fra Tryg med tilbud om en ny, attraktiv forsikringsløsning. Det 
sker efter at Tryg og Dansk Limousine Forening i dag har underskrevet en fælles aftale, der 
indebærer en række fordele, som udelukkende tilbydes foreningens medlemmer. 
 
Tryg overtog i april ny- og omtegningsretten for Codans samlede portefølje af godt 1.600 
fortrinsvis mindre landbrugskunder, der blandt andet omfattede et antal forsikringstagere i 
Dansk Limousine Forening. 
 
- Da vores tidligere samarbejdspartner valgte at træde ud af landbrugsmarkedet, besluttede vi 
os for at indhente tilbud fra en række andre forsikringsselskaber. Det stod hurtigt klart, at de 
værdier og den tilgang til landbruget, som Tryg har bygget sin landbrugsorganisation op 
omkring, var den helt rigtige løsning for Dansk Limousine Forenings medlemmer. Derfor har vi 
forhandlet en rigtig god aftale på plads med Tryg, som vi nu anbefaler til vores medlemmer, 
siger Søren Grunnet, formand for Dansk Limousine Forening. 
 
Aftalen med Dansk Limousine Forening understreger Trygs ambition om at være landbrugets 
foretrukne forsikringspartner med omdrejningspunkt i et effektivt og dedikeret servicecenter 
og en række dygtige, specialiserede medarbejdere, der indgående kender landbrugets 
betingelser og vilkår, og derfor målrettet kan rådgive Trygs kunder inden for dansk landbrug. 
 
- Vi har høje forventninger til det kommende samarbejde med Dansk Limousine Forening, og 
vi ser frem til at byde foreningens medlemmer velkommen med en række attraktive fordele, 
som vi har stor tillid til vil falde i god jord, siger Søren Hjortflod, direktør i Tryg for Salg & 
Service Danmark. 
 
Om Dansk Limousine Forening 
Dansk Limousine Forening (DLF) er interesseorganisation for ca. 800 medlemmer beskæftiget 
med opdræt af kvægracen Limousine. Foreningen blev etableret i 1971, og medlemmerne er 
for omkring 90 procents vedkommende medlemsvirksomheder, der drives som deltidslandbrug. 
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