
Norges Bokseforbund har gleden av å informere om at vi har innledet et samarbeide med Teamsupport1 

AS, et selskap som spesialiserer seg på dugnadsarbeide via salg av produkter.  

Bokseforbundet og Teamsupport1 har i lengre tid jobbet sammen om å utvikle et system og bygge opp 

en metode som vil gjøre dugnadsarbeidet i klubbene vesentlig enklere å administrere og utføre, gi 

klubbene en god fortjeneste via salg av gode og nyttige produkter som er lettsolgte og som samtidig vil 

gi en god fortjeneste. Teamsupport1 vil også bistå med veiledning og råd, samt oppfølging for å 

gjennomføre en mest mulig effektiv dugnad, med raske resultater.  

Det er fullstendig risikofritt å sette i gang en dugnad via Teamsupport1; det er full returrett på alle 

uåpnede varere, uten noen betingelser. 

Produktet som selskapet per nå tilbyr er en førstehjelpskoffert til bruk i hjemmet, på hytta, i båten eller 

bilen. Førstehjelpskofferten egner seg også for bedriftsmarkedet (kontor, verksted, kantine, 

transportvirksomhet osv.). 

Sjekk ut selskapets nettsider her: www.teamsupport1.com 

I og med at Teamsupport1 er i startfasen og trenger å bygge opp erfaring og få referansekunder har vi 

fått til en ekstra god avtale; alle klubber som inngår en avtale med Teamsupport1 innen 1. september 

2022 vil få en fortjeneste på kr 280 per solgte førstehjelpskoffert. Utsalgsprisen til sluttkundene er kr 

699, så dette gir en fortjeneste på hele 40%! 

Eksempel 30 medlemmer selger 4 kofferter hver: 

Omsetning 120 kofferter   83.880 

Varekostnad     50.280 

Fortjeneste     33.600 

Flere spennende prosjekter er på gang for å forenkle administrasjonen og gi stabile og gjentakende 

inntektsmuligheter til klubbene: 

• Et system som vil gi løpende oversikt over omsetning og fortjeneste per medlem, lag og totalt. 

• Automatisk håndtering av all pengeflyt. 

• Nye produkter som vil inngå i en abonnementsløsning, slik at klubben sikres stabile inntekter. 

• Salg av forbruksmateriell som isposer og sportstape til svært fordelaktige priser. 

Dette vil komme i løpet av høsten / vinteren 2022.  

Vi ser frem til et langvarig samarbeid med Teamsupport1, og anbefaler alle våre klubber om å benytte 

seg av denne muligheten! 

Ta kontakt med klubbutvikler Bjørn Osvaldsen i NBF eller Alex Vågenes (tlf 922 34 551 / 

alex@teamsupport1.com) hos Temsupport1 for nærmere informasjon.  
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