24.08.2020: Viborg HK - Ajax København

MATCH MAGASIN
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Brød fra doktor
frit valg
2 stk.

55,-

BÆREDYGTIGT
I ARNBJERG
HVIS DU VIL VIDE MERE...
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Jakob Vestergaard
har ordet!
For lidt over en uge siden, var der en artikel
på vores hjemmeside med titlen ’Endelig’.
Denne artikel beskrev meget godt den fornemmelse vi går med i kroppen i Viborg HK
for tiden, for endelig kan vi trække i kamptøjet igen, fedte hænderne ind i harpiks og
bokse rundt med de andre hold i kvindeligaen. Ingen havde nogensinde troet, at en
ligasæson kunne afsluttes som sæsonen
19/20 blev. Det har derfor også været noget
af en omvæltning for os alle at navigere i,
hvordan vi holder os bedst forberedt på
en ny sæson, når nu vi alle blev hjemsendt
i flere måneder. Jeg må blankt erkende, at
pigerne har formået at holde sig i rigtig god
form trods det, at vi længe gik med uvished
om, hvornår sæsonen skulle starte. Siden vi
mødte ind til opstart, har vi fokuseret på at
styrke pigerne yderligere til den kommende
sæson, så vi forhåbentligt undgår skader og
hurtigt kan komme på samme høje niveau,
som vi afsluttede sæsonen 19/20. Det vil
tage lidt tid at komme på det niveau, men i
løbet af opstartens fem træningskampe og
en pokalkamp mod Bjerringbro FH har jeg
set, at vi er godt på vej. Vi ligger med andre

ord der, hvor jeg forventer, at vi ligger på
formkurven på denne tid af sæsonen.
I dag skal vi så stå den endelige test. For
med første kamp i ligaen, får vi også at se,
hvordan vi står overfor vores modstandere i
kampe, hvor der er point på spil.
En af de ting, som vi også skal have vænnet
os til er, at der ikke er nær så mange tilskuere
i VIBOCOLD Arena, som vi er vant til. Vi har
en fantastisk hjemmebane, hvor vores modstandere kamp efter kamp mærker presset
fra alle kanter. Det håber vi fortsat er tilfældet omend, det bliver færre tilskuere, der
skal samles om opgaven.
Vi er klar til at kæmpe på banen, og håber I
er klar til at give den hele armen på tilskuerpladserne.
God kamp!
Jakob Vestergaard, cheftræner

www.blomsterbixen-viborg.dk
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Artwork af Nikita Diakur, VAF-kunstner 2020

VIBORG ANIMATION
FESTIVAL 2020
21. – 27. SEPTEMBER

Danmarks største internationale
animationsfestival fyldt med spændende
film, udstillinger, konferencer, foredrag,
masterclasses og events for alle.
OPLEV
Gratis film i biografen for hele familien
VR og animeret kunst i international topklasse
Viborg Game Expo

www.animationsfestival.dk
FØLG OS PÅ:

Full-service advokatkontor
- vi hjælper både virksomheder, det offentlige og private

Lars Kaasgaard

Per Steffensen

Ole Thiel

Lars Thousig

Tina Bach

Christopher Bering

Stina Borup

Joan Colding

Christian Asmussen

Flemming Schiøler

Bent Miltersen

Nikolaj Tromborg

Lene Brun

Anne Grete Kampmann

Nazanin Hosseini

Maria Koust Pedersen

Kathrine Ebsen Stoltz

Peter Nisgaard Brink

Tiltræder 1.9.

Tiltræder 1.10.

Morten Bundgaard

www.leoniadvokater.dk
Sct. Mathias Gade 96B, 8800 Viborg, tlf. 86 62 06 00
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Atleter med format
“Jeg har mødt rigtige mange store sportsnavne. Dem jeg oplever med klart mest format er dem der husker, hvor de kommer fra.
Husker og prioriterer at give videre.
Søndag hentede vi et par meget glade og
trætte U15 piger efter en forrygende forlænget weekend i Viborg. Her havde Kristina Jørgensen & Mette Tranborg trukket på en stor
del af deres netværk og inviteret 75 dygtige
U15 spillere fra hele landet til 3 intense dage
med benhård træning og masser af sjov. De
spiste med spillerne, de sov på luftmadras i
gymnastiksal, de trænede dem og de pjattede med dem. Og så lærte de fra sig, om
spillet, men også om alt det der hører med til
at blive en dygtig håndboldspiller. Min datter opdagede, at de også bare har 2 arme og
2 ben. Som hun sagde. “Det er helt underligt
bare at kalde dem Mette og Kristina” Mange
tak for at I gør det, det betyder så meget
mere end I tror. Kæmpe respekt. Se det er
atleter med format - I min bog.”
Sådan skriver TV2-vært, Michael Stærke på
sin Facebook efter at have hentet sin datter
i VIBOCOLD Arena. Hun er nemlig en af de
U15 spillere, der var med på første MK-Camp.
MK-Camp er en ny camp, som vores egen
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Kristina Jørgensen og Team Esbjergs Mette
Tranborg har startet. Ideen blev født under
hjemsendelsen, hvor de to landsholdsspillere trænede sammen med fokus på de
fundamentale øvelser. De ville nemlig gerne
komme stærke og klar tilbage, når hallerne
igen blev åbnet op. Begrænset af manglende
haltid og styrkelokaler, måtte der alternative
træningsmetoder i brug. Og her slog pigerne
sig sammen med Line Hovgaard, som er
fysisk træner hos Team Danmark og i Viborg
HK.
- Da vi var hjemsendt trænede vi meget
udendørs og havde fokus på håndboldbevægelser og de fundamentale bevægelser, så vi kunne komme bedst muligt
tilbage. Der var meget usikkerhed om,
hvor længe vi skulle træne individuelt, så
det handlede om at holde fokus på de
ting, som kunne få os bedst muligt tilbage, fortæller Kris.
Under hjemsendelsen blev Kris og Tranborg
også spurgt, om de ville hjælpe DHF under
nogle tests af unge U15 spillere. Det ville de
gerne, og heldigvis kan man sige, for det var
her, at ideen til MK-Camp opstod.
- Ideen til camp startede ved, at vi skulle
hjælpe Team Danmark med at teste

nogle U15 drenge og piger. Disse spillere
var meget interesserede i, hvordan vi
træner og forbereder os, og det blev ligesom startskuddet til MK-Camp, fortæller
Kris og fortsætter:
- U15 spillerne har en god alder, da de ofte
har et vist niveau, men samtidig kan præges og videreudvikles. Samtidig ville vi
gerne være med til at præge dem personligt, så de styrker deres selvværd.
- Vi laver en masse sociale arrangementer,
så vi får trukket dem lidt ud af deres skal.
De skal turde sige deres mening og tale
foran hinanden, og det er spændende
at arbejde med dem på den måde. Vi har
blandt andet lavet et stjerneløb, hvor
samarbejde og kommunikation er nødvendigt. Der er de kommet lidt ud af
deres comfort-zone, men i trygge omgivelser. Samtidig holdt Nikolaj Iversen
oplæg for dem om, hvordan de skal turde
komme frem som dem de er. De skal
turde sige deres mening og gå efter deres
drømme i stedet for at trække sig tilbage.
- Mette og jeg var selvfølgelig også med,
og fortalte om vores baggrund. Hvordan
vi tør lave fejl, og gå forrest. Man skal jo
ikke være bange for at lave fejl, for det er
der, man lærer allermest.
Opbakningen til MK-Camp har været stor fra
deltagerne, instruktører og sponsorer.
- Vi oplevede lynhurtigt, at interessen for
campen var stor, hvilket var fantastisk,

da vi kun har reklameret for den på vores
sociale medier og ved damelandsholdets
sociale medier, fortæller Kris og
fortsætter:
- Vi har et godt netværk, og også her har
vi oplevet rigtig stor opbakning, da flere
af vores kolleger har sagt ja til at hjælpe
som instruktører. Vi har Nikolaj Iversen,
som er tidligere professionel basketballspiller med. Han er stærk i dribleteknik.
Derudover er Anna Kristensen, Ida-Marie
Dahl, Majbritt Toft Hansen og Moa Högdahl også med som instruktører.
- Så har vi Line Hovgaard, der er vores
fysiske træner i Viborg. Hun er hjernen
bag Handball Fundamentals samme med
Nicolaj, og har også været super god til
at engagere sig i MK-Camp, hvor hun
byder ind med sin ekspertise og samtidig
bare er et energibundt.
Kris slår samtidig fast, at campen har nydt
stor opbakning fra sponsorer, der har hjulpet
med alt fra mad og drikke til tøj og bolde.
- Vi har også oplevet stor opbakning fra
flere sponsorer. Blandt andet Handelsbanken, der har sponsoreret drikkedunke og
genanvendeligt net til alle deltagere. KPK
Døre og Vinduer har givet penge til mad
og drikke under campen. Moltke har givet
rigtig gode priser på bolde. IKAIKA, som er
Kathrine Heindals firma, har sponsoreret
t-shirts til alle deltagere og tøj til instruktørerne.
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Hos Lindholm Biler Viborg bugner
butikken af biler og gode tilbud.
Vi tror på, at det er vigtigt at støtte op om lokalmiljøet og lige
så vigtigt, at vi ser vores kunder igen og igen og igen..!
Kom forbi og gør en god handel, og lad os give alle i Viborg
et stort smil på læberne!

www.lindholmbiler.dk
Gl. Århusvej 241,B · 8800 Viborg · 86 61 02 44 · info@lindholmbiler.dk
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Lejeboliger til alle
Nybyg . Attraktive områder
Lejligheder og rækkehuse

88 44 50 44 . birchejendomme.dk
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Stillingen i Bambusa Ligaen

BAMBUSA LIGAEN DAMER - SÆSONEN 2020/2021
HOLD

K

V

U

T

SCORE

P

1

Team Esbjerg

1

1

0

0

32-22

2

2

Vendsyssel Håndbold

0

0

0

0

00-00

0

3

Viborg HK

0

0

0

0

00-00

0

4

København Håndbold

0

0

0

0

00-00

0

5

Silkeborg-Voel KFUM

0

0

0

0

00-00

0

6

Herning-Ikast Håndbold

0

0

0

0

00-00

0

7

Aarhus Unted

0

0

0

0

00-00

0

8

Randers HK

0

0

0

0

00-00

0

9

Nykøbing F. Håndbold

0

0

0

0

00-00

0

10

Ajax København

0

0

0

0

00-00

0

11

TTH Holstebro

0

0

0

0

00-00

0

12

Horsens Håndbold Elite

0

0

0

0

00-00

0

13

Skanderborg Håndbold

0

0

0

0

00-00

0

14

Odense Håndbold

1

0

0

1

22-32

0
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Medaljer i velkomstgave
Hvordan byder man bedst velkommen, når
spillere og trænere kommer tilbage efter
hjemsendelse og ferie?

dagen. For vores piger betød det en fortjent
tredjeplads og bronzemedaljer til pokalskabet.

I Viborg HK gør vi det med bronzemedaljer
og livestream i VIBOCOLD Arena. Afslutningen på sæsonen 2019-2020 blev noget brat,
og med COVID-19’s indtog i verden kunne vi
alle stå tilbage og se hverdagen vendt på hovedet. Også i Viborg HK, hvor slutspillet blev
erstattet med en sæsonafslutning, hvor alle
pladseringer forblev som tabellen viste på

Selv om afslutningen blev en anden end
forventet, så syntes vi i Viborg HK stadig, at
bronzemedaljerne skulle fejres, og med opbakning fra Viborg Stifts Folkeblad, en masse
dejlige fans, og borgmester Ulrik Wilbek,
kunne pigerne møde ind til første dag efter
ferien og modtage deres medaljer.

Ingen opgave er for lille !!
Ingen opgave er for stor !!
www.midtbusjylland.dk
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Ring 21312131
og få et tilbud
på jeres næste tur

Side 13

Energimærkning er vores speciale
Er der problemer med skimmel i tagrum, fugt
problemer i bygningen, forkert udført håndværk
eller er dit energiforbrug for stort, så kontakt os.
Indeklima i skoler og institutioner med fokus på
bl.a. luftkvalitet (CO2), radon, ventilation, fugt/
skimmel, akustik, dagslys/belysning.

Tilstandsrapport, el-rapport
samt energimærkning af bolig.

kr. 8.899,- inkl. moms

Rådgivning ved køb og salg af store og små
ejendomme. Forstå rapporterne rigtigt.

Ingeniør - Energi - Indeklima - Bygningsfysik

Mobil: 6014 9227 . E-mail: info@xpertraad.dk . www.xpertraad.dk
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VIP CLUB - sæsonen 2020 / 2021

Styrk dine relationer i et
stærkt netværk
For de virksomheder, der prioriterer de fælles arrangementer i Viborg Lounge og selvfølgelig de
mange spændende kampe og store sportslige oplevelser.
Vi får løbende tilbagemeldinger, der bekræfter os i, at du som samarbejdspartner med Viborg HK, er
en del af et stort netværk med gode relationer – både personligt og ikke mindst forretningsmæssigt.
… og det er jo hele formålet med vores VIP Club, at Viborg HK og netværket bliver stærkere, fordi vi
står sammen. Vil du være en del af netværket, så kontakt anette@vhk.dk
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VIP CLUB - sæsonen 2020 / 2021

Theill Holding

Sct. Mathias Centret

Kirsten og Ove Glerup

Lynderupgaard Gods
Østervej 1-3, 8832 Skals
Tlf. 86 69 62 99 - Fax 86 69 62 10

Brøndum Boliger
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VIP CLUB - sæsonen 2020 / 2021
Agersbæk
Automobiler
Viborg
Innovations Fond

Sats

020
1990-2

Tegn

Gudrun
Bjerregaard

LARSEN
Larsen Viborg ApS
Ærøvej 7 · 8800 Viborg · Telefon 2096 0584
kontakt@larsenviborg.dk

Industriparken
Skals

Birte Pind
udlejning

NIELS JENSEN
NONBO A/S

BGA ApS

Ejnar Dalberg
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Ny sæson, nye ansigter,
samme høje ambitioner
Det er altid spændende at starte en nye
sæson og se, hvordan vores piger klarer sig
mod de øvrige hold i Bambusa Ligaen. Samtidig glæder vi os altid over at se de nye spillere trække den grønne trøje over hovedet
og vise deres styrker frem i VIBOCOLD Arena.
Inden dagens kamp mod Ajax København
har vi taget en snak med Jakob om truppen
og de nye ansigter.

Vores balance bliver at spille hurtigt, men
samtidig tage de rigtige valg. De tekniske fejl
skal byttes ud med mål. Det bliver balancen
i denne sæson, og noget, som vi lykkedes
godt med i sidste sæson, og som jeg har en
forventning til og et håb om, at vi bygger
videre på i denne sæson. Det skal gøre, at vi
kan tillade os at have drømme om at spille
med om metal.

Jakob, en ny sæson banker på døren. Hvordan
ser du holdets niveau lige nu, og hvordan ser
du ligaen generelt i denne sæson?

I forhold til ligaen, så ser den rigtig stærk ud.
Jeg synes det er fantastisk, at vi spiller i en
liga, hvor VM-topscoreren, Lois Abbingh er
kommet til. Mange hold ser skarpe ud, og
der bliver flere om buddet end i tidligere
sæsoner. Det er ikke bare Team Esbjerg og
Odense der kæmper om medaljer, jeg tror
også på, at vi, Herning-Ikast, NFH og København vil lege med i toppen. Så jeg synes det
ser rigtig stærkt ud, og det motiverer bare til,
at vi holder snuden i sporet og gør os ekstra
umage.
Der er kommet flere nye spillere til i denne
sæson. Emma Friberg er kommet til fra EH
Aalborg, mens Thilde Frandsen og Marianne
Haugsted er rykket op fra egne rækker i Foreningen. Hvor ser du deres styrker?

Jeg synes vi har et rigtig spændende og godt
hold. Vi løber stærkt og har en rigtig solid defensiv. Vi er den type hold, som andre synes
er rigtig træls at spille imod.

Emma er kommet ind på holdet og har virkelig øget konkurrencen i målet. Hun har en
del erfaring og er vant til at arbejde stenhårdt. Hun er gået ind med det samme og
har været god i dialogen og sparringen med
forsvaret. Emma er også en målvogter der
lever på det at kunne forudsige og læse skytter. Hun er snu og griber gerne en skytte ud,
fordi hun tidligt har forudset, hvor skuddet
kommer. Det er modbydeligt som skytte at
skyde på den type målvogter, for man risikerer at blive udstillet. Det har været rigtig fint
Side 18

lidt hurtigere på fødderne. Hun har en rigtig
fint skud fra distancen og har allerede fået
mange minutter i vores træningskampe, og
jeg er ikke i tvivl om, at vi får brug for hendes
kompetencer.

at få Emma ind som supplement til Anna, og
vi håber selvfølgelig, at det kan styrke redningsprocenter, om end vi var rigtig tilfredse
med antallet af redninger sidste år. Så håber
vi at kunne få øget den lige en smule mere.
Thilde er en ung spiller, der er kommet til fra
U19 og som skal husere på højre fløj. Hun
er en ung spiller, der lige så stille skal lære
og tage til sig under træning og i kamp. Jeg
har ingen forventninger om, at Thilde skal
toppræstere i år eller næste år, men vi ser
allerede nu, at hun er en dygtig forsvars- og
kontraspiller, der scorer gode mål for os. Så
hun er en god investering i fremtiden og det
er dejligt, at det er en af vores egne unge
spillere, der nu er med.
Marianne er en af de unge spillere, der har
noget fysik. Derfor tror vi også på, at vi
allerede i år kan bruge hende og hendes
kompetencer. Hun dækker godt op, og der
hvor vi arbejder på tingene er i forhold til at
udnytte hendes fysik og samtidig få hende
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Holdopstillinger

Viborg HK
12.
1.
4.
6.
7.
8.
10.
11.
13.
14.
21.
22.
23.
25.
31.
54.

Ajax København
1.
16.
2.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
18.
21.
22.
27.
28.
34.

Anne Kristensen
Emma Friberg
Laura Damgaard
Moa Högdahl
Stine Andersen
Carin Strömberg
Kristina Jørgensen
Line Haugsted
Madeleine Östlund
Amalie Grøn Hansen
Maibritt Toft Hansen
Pauline Bøgelund
Thilde Frandsen
Maria Fisker
Ida-Marie Dahl
Marianne Haugsted

Cheftræner:
Ass. træner:
Holdleder:
Fysioterapi:

Jakob Vestergaard
Susanne Wilbek
Liss Kristensen
Morten Vanggaard

Sarah Nørklit Lønborg
Louise Petterson
Matilde Nielsen
Olivia Black
Louisa Mittet
Simone Monsrud Pedersen
Stine Eiberg Jørgensen
Stine Nørklit Lønborg
Siw Aabech
Rosa Schmidt
Maja Eiberg Jørgensen
Stine Holm
Anna Grundtvig
Cecilie Vistisen Specht
Sofie Bardrum

Træner
Træner		
Holdleder

Dennis Bo Jensen
Claus Kuno
Hanne Monsrud

Mogens Christensen Viborg A/s
Auto-huset skiVe A/s
Side 20

Side 22

61358

Støt lokalt

FÅ EN GRATIS
FLYTNING
*

Start med en gratis salgsvurdering
og få et gavekort på 500 kr. til et udvalg
af lokale forretninger**
Få solgt hos home – så flytter vi for dig.
Ring til home Viborg på tlf. 86 61 19 99
eller home Bjerringbro tlf. 86 68 48 44.

* Værdikupon på kr. 6.687,50 omfatter én flyttevogn, to flyttemænd i seks timer og op til 100 flyttekasser til låns fra Viborg Varetransport ApS samt 20 home flyttekasser.
Værdikupon er personlig og kan ikke ombyttes til kontanter eller bruges til andet flyttefirma. Værdikuponen kan kun opnås ved indgåelse af 6 måneders formidlingsaftale
med home Viborg eller home Bjerringbro, som kan forlænges med 3 måneder, og boligen skal være solgt af home Viborg eller home Bjerringbro indenfor 9 måneder fra
aftaledato. Kampagnen løber fra 24. august til og med den 31. oktober 2020.
** Gavekort på kr. 500 til lokal valgfri butik gælder 6 lokale valgmuligheder. Betinget af gennemførelse af salgsvurderingsmøde samt et efterfølgende
præsentationsmøde. Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter.
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Følg os på Facebook

”Kan du selv
se at finde ud,
ellers tag ned til
THIELE i Viborg”

Briller og
kontaktlinser
Side 24

Din vision
vores mission
Rådgivning ved køb og salg af
virksomheder samt
generationsskifte.
Investering i startupvirksomheder.
GL. KLARISGAARD
KLARISGAARDSVEJ 6, 8830 TJELE
TELEFON: +45 8667 2650
MOBIL: +45 4085 6865
FINN@FKMANAGEMENT.DK
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Viborg HK Dameliga 2020/21

ANNA
KRISTENSEN
MÅLVOGTER

MARIANNE HAUGSTED
CENTERSPILLER

EMMA FRIBERG

MÅLVOGTER

C ARIN STRÖMBERG
VENSTRE BACK

THILDE
FRANDSEN

IDA-MARIE DAHL
STREGSPILLER

FLØJSPILLER

MOA HÖGDAHL

MARIA FISKER

PAULINE BØGELUND

MADELEINE ÖSTLUND

HØJRE BACK

VENSTRE FLØJ

R e v i si o n sf i r m a e t

LARS OLSEN A/S

KRISTINA JØRGENSEN
VENSTRE BACK
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L AURA DAMGAARD
PLAYMAKER

HØJRE BACK

STREGSPILLER

Viborg HK Dameliga 2020/21

AMALIE GRØN

LINE HAUGSTED

VENSTRE FLØJ

VENSTRE BACK

MAIBRIT T TOFT-HANSEN
STREGSPILLER
020
1990-2

SUSANNE WILBEK

MORTEN VANGGAARD

SOFIE NIELSEN

CHEFTR ÆNER

FYSIOTER APEUT

ASSISTENT TR ÆNER

FLØJSPILLER

Sats

WWW.UPFRONTSHOP.DK

JACOB VESTERGAARD

STINE ANDERSEN

Tegn

LISS KRISTENSEN
HOLDLEDER

FYSIOTER APEUT
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Hurtig levering og
konkurrencedygtige priser
Høj kvalitet, god service og korte
leveringstider er nøgleord for den
måde, hvorpå vi driver Sats & Tegn.
Samtidig fastholdes et prisniveau,
der er absolut konkurrencedygtigt i
forhold til priserne hos kollegerne
i branchen.

Solbærvej 18 · 8800 Viborg
86 60 16 20
kontakt@satstegn.dk
www.satstegn.dk

POKALER VUNDET GENNEM TIDERNE!

Pokalvinder:

CL vinder

1992/93 · 1993/94 · 1995/96 · 2002/03 · 2005/06
2006/07 · 2007/08 · 2009/10 · 2010/11 · 2012/13

2005/06 · 2008/09 · 2009/10

DM vinder:

1993/94 · 1998/99 · 2003/04

1993/94 · 1994/95 · 1995/96 · 1996/97 · 1998/99
1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2003/04 · 2005/06
2007/08 · 2008/09 · 2009/10 . 2013/14
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EHF Cup vinder
Cup Winners Cup vinder
2013/14

Side 29

Stolt sponsor af Viborg HK
Erik Arkitekter A/S
Jyske Bank
Børge Hansen A/S
Midtjysk Cylinder Service A/S
FDAN Foreningsservice
Cito Materieludlejning
Handelsbanken Viborg
Leth Steel A/S
Fysio-shop.dk ApS
Carlsberg Danmark A/S
Viborg VVS
Overlund VVS
Skousen
Thomas Nørgaard ApS
Thiele - Skovs Optik
Home Viborg/Bjerringbro
Nyt Syn Viborg
Hancock Bryggerierne A/S

Vil du også være med?
Bliv en del af holdet og bliv samtidig eksponeret på vhk.dk.

Vil du være med? Kontakt: anette@vhk.dk / 86 62 91 06
Side 30

Hovedsponsorer

Guldpartnere

Sølvpartnere

Bronzepartnere
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KØB BILLIG STRØM LOKALT

- og støt foreningslivet i Viborg & omegn
STØT LOKALT

Energi Viborg støtter en lang
række lokale foreninger og
klubber, der bidrager til at
gøre vores Viborg og omegn
til et dejligt og levende sted
at slå sig ned og bo.
VORES-EL
Når du køber Vores-El, så giver Energi Viborg Strøm en
årlig økonomisk håndsrækning til din forening.
PRIS & ABONNEMENT
Strøm:
35,95 øre/kWh
Abonnement: 12,50 kr./md.

BESTIL NU?

På energiviborg.dk kan du
hurtigt og let skifte strømleveradør til Energi Viborg
Strøm. Du udfylder blot den
brugervenlige formular, og
så sørger vi for resten. Det
er der ingen ben i.

Alle priser er inkl. moms.

INTRO-EL TIL NYE STRØMKUNDER

Som ny strømkunde kan du starte ud med 6 måneders Intro-El, det billigste strømprodukt med variabel pris på El-pris.dk. Efter de 6 måneder flyttes du
til et valgfrit strømprodukt.

PRIS & ABONNEMENT

Intro-El:
11 øre/kWh
Abonnement:
Gratis
Klima-El:
Gratis
Alle priser er inkl. moms.
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