09.09.2020: Viborg HK - Horsens Håndbold Elite

MATCH MAGASIN
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Brød fra doktor
frit valg
2 stk.

55,-

BÆREDYGTIGT
I ARNBJERG
HVIS DU VIL VIDE MERE...

bsjviborg.dk
BSJ 130x90 mm_150x108mm_skærm Match program 2019.indd 1
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Jakob Vestergaard
har ordet!
Det er svært ikke at blive begejstret for
vores start på denne sæson, og jeg er da
også overordentligt tilfreds med pointhøsten indtil nu. Omend der er perioder
i vores spil, hvor jeg ville ønske, vi var
mere stabile, så er vi lykkedes med de
ting, vi har sat os for. Kvartfinalen i Santander Cup er sikret med en sejr over
Ringkøbing Håndbold, og Bambusa Kvindeligaen er skudt i gang med tre sejre. En
stime, vi vil gøre alt for at holde kørende,
når vi i dag møder Horsens i VIBOCOLD
Arena. Nøglen til succes ligger flere steder i vores spil. Ikke mindst defensivt,
hvor vi skal have styr på vores aftaler, så
vi undgår for mange misforståelser og
samtidig kan sætte gang i vores kontrafase. Vores spillere er i rigtig god form
allerede her i starten af sæsonen, og vi vil
derfor også kunne vinde facetter i spillet alene på det faktum, at vi kan holde
tempoet oppe over en længere periode.
Det skal vi forsøge mod Horsens, men
skal det lykkes er det vigtigt, at vi holder

fokus på vores eget spil, og ikke lader os
lokke til at spille i Horsens’ tempo.
Et andet sted, vi nu kan oppe tempoet er
i VIBOCOLD Arena. Vi glæder os over, at
det nu er muligt at lukke flere tilskuere
ind i hallen, og håber selvfølgelig på, at
der vil være stor opbakning til pigerne i
de kommende kampe. Det har været en
speciel oplevelse at spille for begrænset
publikum, men samtidig må vi også konstatere, at der ikke skal mange tilskuere
til for at skabe en god stemning i de danske haller.
Vi håber det samme gør sig gældende
onsdag aften, hvor I som publikum kan
hjælpe med at ligge et tryk på Horsens.
God kamp!
Jakob Vestergaard, cheftræner

www.blomsterbixen-viborg.dk

Side 3

Side 4

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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Den populære liga
Da norske Bambusa med en tocifret millionaftale indtrådte som hovedsponsor de
kommende fire år i Håndbold Kvindeligaen,
løftede der sig nok et øjenbryn eller to her i
Corona-krisen.
Men noget kunne tyde på, at den norske
strømpeproducent har fat i den lange ende,
for partnerskabet med Kvindeligaen er samtidig et partnerskab med en af Danmarks
mest populære sportsligaer på tværs af
begge køn.
Over halvdelen af danskerne interesserer sig
for håndbold. Det giver sig udslag i rigtig
store seertal, når landsholdet kæmper om
medaljer og ære under slutrunderne, men
også når ligaklubberne tørner sammen med
TV 2 Sport som den dominerende sendeflade. Inden COVID-19-situationen afbrød
forrige sæson blev 31 kvindeliga-kampe vist
på sportskanalen samt 2 på hovedkanalen
med et gennemsnits-seertal på imponerende 76.621.
Selve tilskuertallene i kvindeligaen viser
også, at håndbolden er i en liga for sig herhjemme i kvindesport med over 1.000 i snit
til kampene.
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Global sværvægter
I europæisk regi peger pilen opad for kvinderne i landets bedste håndboldrække. I
indeværende sæson indtager dansk kvindeliga-håndbold en fjerdeplads på EHF’s landerangliste, men allerede fra den kommende
sæson er tredjepladsen sikret og dét med
ganske få koefficient-point op til Rusland
på andenpladsen. 5 hold kan i denne sæson
bidrage til at tage de sidste skridt op af den
europæiske rangliste, i det Team Esbjerg
og Odense Håndbold (CL) og Herning-Ikast
Håndbold, Viborg HK samt Nykøbing Falster
Håndbold (European League) repræsenterer
de rød-hvide farver.
Den gennemsnitlige løn i kvindeklubberne
er også en interessant faktor at kigge nærmere på, især når tallet sammenlignes med
andre kvindesportsligaer verden over. Det
internationale og prisvindende web-medie Sportingintelligence lavede i sæsonen
2017/18 en oversigt over lønniveauet på
tværs af alle kvindeligaer/sportsgrene i verden, og her kom Kvindeligaen ind på en 6.
plads med WNBA (basketball) helt i top.
At der er mange lønkroner at hente, understreger den kvalitet, der er i ligaen. En aktuel
rundspørge i klubberne viser også, at over 50

landsholdsspillere til dagligt tørner ud i de
danske liga-klubber, og det er vel at mærke
blandt andet fra store håndboldnationer
som Danmark, Norge, Holland og Sverige.
Over 1 million følgere
Klubberne og sporten lever naturligvis i høj
grad af den opmærksomhed og interesse,
omverdenen udviser. Og mens seertal og
tilskuertal til kampene er uden sidestykke
herhjemme, afslører et kig på de 14 klubber
og deres spilleres Instagram-profiler, at kvindehåndbolden også har massivt fat her, da
mere end 1 million følger med i klubbernes
og spillernes dagligdag.

Også i mediebilledet står kvindeklubberne
med en særdeles stærk position. En medierapport udarbejdet af Infomedia i 2019 afslørede, at klubberne til sammen blev omtalt i
84.808 artikler svarende til annonceværdi på
over 1,8 milliard kroner.
Det er således stærke tal, der knytter sig til
Bambusa Kvindeligaen, og med klubbernes
for nyligt iværksatte rebranding, nye visuelle
identitet og ny-tegnede storsponsorat tegner fremtiden sig lys for håndboldkvinderne
i landets bedste række.
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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

Herning-Ikast Håndbold

3

3

0

0

99-59

6

2

Team Esbjerg

3

3

0

0

91-66

6

3

København Håndbold

3

3

0

0

103-81

6

4

Viborg HK

3

3

0

0

96-79

6

5

Odense Håndbold

4

3

0

1

97-94

6

6

Aarhus United

4

2

1

1

98-89

5

7

Silkeborg-Voel KFUM

4

2

0

1

93-102

5

8

Nykøbing F. Håndbold

3

1

0

2

104-97

2

9

Horsens Håndbold Elite

3

1

0

2

71-77

2

10

Ajax København

4

0

1

3

82-103

1

11

Vendsyssel Håndbold

3

0

1

2

65-84

1

12

Holstebro Håndbold

3

0

0

3

70-86

0

13

Randers HK

3

0

0

3

63-85

0

14

Skanderborg Håndbold

3

0

0

3

66-96

0
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Kampens profil
Endelig kan vi åbne op for endnu en hjemmekamp i Bambusa Kvindeligaen. Indtil nu
har vi kun haft en enkelt hjemmekamp, men
det var også en god en af slagsen. For mod
Ajax København fik vi fart, fight og masser af
flot håndbold. Derfor var det også svært at
finde kampens Viborg HK profil, da der var

flere om buddet. Men helt fortjent blev Moa
Högdahl kåret til kampens profil. Hun scorede fem mål, hvoraf det ene var på et flot
vip fra Fisker, og gjorde samtidig livet surt for
Ajax’ spillere, der havde svært ved at komme
igennem i deres angrebsspil.

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
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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

KirstenKirsten
og OveogGlerup
Ove Glerup

Lynderupgaard
Lynderupgaard
Gods
Gods
Østervej 1-3,Østervej
88321-3,
Skals8832 Skals
Tlf. 86 69 62
Tlf.99
86-69
Fax
6286
9969
- Fax
62 10
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 og Ivan
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

VIN MED OMTANKE
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Farvel og goddag
Når pigerne onsdag løber på banen til kamp
mod Horsens Håndbold Elite vil der både
blive sagt farvel og goddag. Det bryder lidt
med traditionen, men grundet omstændighederne var det desværre ikke muligt for
os at tage afsked med de spillere, der efter
sidste sæson forlod Viborg HK. Den bratte
afslutning på sæsonen og hjemsendelse
af spillere og administration betød, at JoSide 18

sephine Nordstrøm og Anne-Sofie Filtenborg ikke fik den afsked, vi havde håbet. For
normalt er det ved sidste hjemmekamp i sæsonen, vi alle tager afsked med spillere, der
skal videre på nye eventyr.
Onsdag har vi så chancen for at råde bod
på dette, da Anne-Sofie Filtenborg gæster
VIBOCOLD Arena med sit nye hold, Horsens

Håndbold Elite. Anso, som vi bedre kender hende, kom til Viborg HK til sæsonen
2017/18 og nåede at få tre sæsoner i den
grønne trøje, hvoraf to resulterede i bronzemedaljer. En flot tid, som vi naturligvis vil
takke Anso for, når hun onsdag gæster VIBOCOLD Arena. Derfor vil der inden kampen
blive givet en blomst og sagt tak for tre gode
sæsoner til Anso.
Samtidig skal vi have sagt goddag til en ny
spiller. Normalt er det ved første hjemmekamp i sæsonen, at vi byder velkommen til
nye spillere. Det gjorde vi også mod Ajax
København, men siden har skader i truppen
og udsigten til en lang sæson med kampe
i tre turneringer gjort, at endnu en spiller
fremover kan trække den grønne trøje over
hovedet.
Onsdag byder vi velkommen til Sanne Beck
Hansen. 23-årige Sanne spillede i sidste
sæson for Ringkøbing Håndbold, men har
ikke spillet kampe i denne sæson. Derfor kan
hun allerede onsdag smøre hænderne i harpiks og spille første kamp med Viborg HK.
Da vi fangede Sanne, var der heller ingen
tvivl om, at hun glæder sig til at spille for
Viborg HK.

Sanne til prøvetræning. Det ligner et rigtig
godt match for os, da Sanne er en dygtig afslutter med mange forskellige skudvarianter,
fortæller Jakob Vestergaard der har vurderet,
at tilgangen af endnu en spiller er nødvendigt for at holde resurserne på et højt niveau
gennem hele sæsonen.
- Thilde Frandsen har gjort det fremragende
indtil nu, men rent resursemæssigt er det
nødvendigt, at vi får endnu en spiller på
højrekanten. Vi deltager i tre turneringer og
har rigtig mange kampe på programmet, så
det er nødvendigt med forstærkning, slutter
Jakob Vestergaard.
Vi håber I alle vil være med til at sige ordentligt farvel og tak til Anne-Sofie Filtenborg,
og samtidig byde hjerteligt velkommen til
Sanne Beck Hansen.

- Det bliver først og fremmest utroligt spændende at komme til Viborg HK, og jeg håber,
at det kan være med til at udvikle mig både
som håndboldspiller og personligt. Der er et
helt andet set-up i Viborg HK end jeg tidligere har prøvet, og det glæder jeg mig til at
blive en del af, fortæller Sanne Beck Hansen.
Også Jakob er glad for tilføjelsen af endnu
en venstrehåndet spiller.
- Vi står lidt i en kattepine på højre siden, da
Stine Andersen og Pauline Bøgelund begge
er ude i en ukendt periode. Vi har derfor
været nødsaget til at se på, hvordan vi kan
dække ind på deres positioner fremadrettet.
Vi har kigget på, hvilke mulige spillere der
er i Skandinavien og i den forbindelse haft
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Holdopstillinger

Viborg HK
12.
1.
4.
6.
7.
8.
10.
11.
13.
14.
18.
21.
22.
23.
25.
31.
54.

Horsens Håndbold Elite
2.
3.
5.
6.
7.
10.
11.
13.
14.
16.
18.
21.
22.
23.
26.
88.

Anne Kristensen
Emma Friberg
Laura Damgaard
Moa Högdahl
Stine Andersen
Carin Strömberg
Kristina Jørgensen
Line Haugsted
Madeleine Östlund
Amalie Grøn Hansen
Sanne Beck-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
Sofie Nielsen

Anne-Sofie Møldrup Filtenborg
Trine Fomsgaard Knudsen
Mette Lassen
Camilla Askebjerg Madsen
Ricka Falk Gindrup
Celine Holst Elkjær
Melissa Petrén
Claudia Rompen
Julie Horslund Gantzel Pedersen
Frederikke Mono Rasmussen
Spephanie Andersen
Frederikke Casper Gulmark
Daniela Gustin
Susanne Astrup Madsen
Maria Mose Vestergaard
Emily Baunsgaard

Træner
Ass. træner
Holdleder

Lars Frederiksen
Ronni Boy
Jane Thomsen

Mogens Christensen Viborg A/s
Auto-huset skiVe A/s
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Dit lokale erhvervsrejsebureau
- find os i Herning og Holstebro

Susanne
Maigaard

Maria
Herping

Lene
Overgård

Peter
Kjærgaard

Majken
Viberg

Malene
B. Rahbek

Klaus
Harrestrup

Herning RejseCenter  Svanekevej 2  7400 Herning  Tlf. 96101050  herningrejsecenter.dk
Holstebro RejseCenter  Gartnerivej 11  7500 Holstebro  Tlf. 96101050  holstebrorejsecenter.dk
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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

JACOB VESTERGAARD

MORTEN VANGGAARD

SOFIE NIELSEN

FLØJSPILLER

FYSIOTER APEUT

CHEFTR ÆNER

FLØJSPILLER

Sats

WWW.UPFRONTSHOP.DK

SANNE BECK-HANSEN

STINE ANDERSEN

Tegn

SUSANNE WILBEK
ASSISTENT TR ÆNER

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
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Stolt sponsor af Viborg HK
Erik Arkitekter A/S

Bitsch Automatservice A/S

Jyske Bank

Løgstrup Auto ApS

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
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Vores e-mail indbakke har været rødglødende den seneste uge, for de nationale
håndboldforbund har sendt indkaldelser ud
til landsholdssamling. Her er der i stor stil
kigget Viborg HKs vej, og vi kan senere på
måneden sende hele otte spillere til samling
med deres respektive landshold.
Carin Strömberg er forventeligt indkaldt til
samling med det svenske landshold, som
hun de seneste sæsoner har været anfører
for. Kristina Jørgensen, Anna Kristensen og
Line Haugsted er alle kaldt til samling med
det danske A-landshold, og får denne gang
selskab af Maria Fisker, Laura Damgaard og
Majbritt Toft Hansen. Unge Thilde Frandsen
er også indkaldt til samling. Trods sine kun
17 år, har den unge højre fløj imponeret så

meget, at hun er udtaget til U19 landsholdet.
- Vi er rigtig stolte over, at spillerne udvikler
sig og kommer i betragtning til landsholdene. Vores danske og norske spillere har
været i betragtning længe, men at vi nu også
har så mange ind over det danske landshold
er et klap på skulderen til spilleren. Det viser,
at de gør det rigtige og udvikler sig i den
rigtige retning, så det er vi selvfølgelig rigtig stolte over. Vi har også en tro på, at det
kan udvikle spillerne endnu mere, at de er
ind over landsholdet. Selvfølgelige giver vi
også lidt afkast på dem i de perioder, hvor
de er til samling, men vi tror også på, at de
udvikler sig endnu mere ved at komme ud
og få andre input og stimuli, fortæller Jakob
Vestergaard.
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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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