18.11.2020: Viborg HK - Odense Håndbold

MATCH MAGASIN
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Brød fra doktor
frit valg
2 stk.

55,-
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Jakob Vestergaard
har ordet!
Tiden flyver når man har det sjovt, og det er næsten ikke til at tro, at vi allerede er ved at nå juleog landsholdspausen. Det er dog faktum ovenpå
en halvsæson der har budt på restriktioner, usikkerhed og heldigvis også rigtig mange flotte resultater. Nu varer det ikke længe før vi alle sidder
klistret til TV-skærmen for at følge Kris, Haugsted,
Toft og Carin ved EM-slutrunden.
Når jeg ser tilbage på de seneste måneder, er jeg
meget tilfreds. Vi står med et beskedent pointtab
på to over 12 spillerunder, og har senest taget en
flot sejr på udebane mod Team Esbjerg. Ikke at
jeg nogensinde betvivlede, at vi kunne tage to
point mod Esbjerg, men med Corona-restriktionerne og manglen på medrejsende fans, bliver
det lige de procentdele sværere på udebane. Et
af de elementer i vores spil, som jeg er særligt
tilfreds med, er vores udtryk og udstråling på
banen og på bænken. Vi er udfordret af restriktive
tilskuertal, og særligt på udebane er det derfor
vigtigt, at vi er vores egne fans. Her har pigerne
virkelig vist, at de kan hive hinanden op og skabe
den opbakning til hinanden, som vi har brug for,
så vi kan præstere optimalt.

VIBOCOLD Arena. Der er ingen på banen der
mærker, at vi som oftest kun er 30% af det vanlige antal tilskuere på tribunerne. Det kan ikke
undervurderes, hvor stor betydning opbakningen har på spillerne og de resultater, vi kan levere
til kampe.
Opbakningen og de gode resultater hjælper på
selvtilliden, hvilket vi skal bruge onsdag aften,
når Odense Håndbold kommer til Viborg. Med
sejren i Esbjerg overtog vi førstepladsen i Bambusa Kvindeligaen, og med en sejr mod Odense
kan vi holde julepause på toppen.
Vi tror på det!
Til sidste vil jeg gerne benytte lejligheden til at
sige tusind tak for opbakningen i efteråret. Det
har ikke været let med Corona-restriktioner, men
I har gang på gang stillet op, tilpasset jer, og
sendt opmuntring vores vej. Tusind tak!
Vi glæder os til foråret, hvor endnu flere spændende kampe venter.
Jakob Vestergaard, cheftræner

Når det så er sagt, så må vi også bøje os i støvet for den opbakning, vi oplever hjemme i

www.blomsterbixen-viborg.dk
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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
svenske
kriger

Da Madeleine Östlund kom til Viborg HK
forud for sæsonen 2019/20, var der ikke
mange, der kendte til den svenske stregspiller. Men efter første kamp i grønt var der
ingen tvivl om, hvilken spiller vi havde fået til
klubben. Her kom en kriger. Et træk, som vi
har nydt at se i samtlige kampe siden Madde
kom til Viborg HK. Senest mod Team Esbjerg,
hvor Madde scorede fire mål på fire chancer
og samtidig gjorde livet surt for Esbjergs
landsholdsspillere i defensiven. Glæden ved
at trække i den grønne trøje er heller ikke til
at tage fejl af, når man spørger Madde, hvordan det er at spille i Viborg HK.
- Det er så fedt at være i Viborg HK. Min første sæson i klubben blev afbrudt af Corona,
og det var selvfølgelig ærgerligt, for jeg ville
rigtig gerne have spillet sæsonen færdigt og
oplevet slutspillet. Jeg er sikker på, vi ville
have gjort det godt i slutspillet, for vi havde
en opadgående kurve, og det er fedt at være
med i en klub og på et hold, der gør det så
godt på alle parametre, fortæller Madeleine.
Det gode spil fra sidste sæson har pigerne
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heldigvis tager med til denne sæson, og det
tilskriver Madde ikke mindst kontinuiteten i
truppen såvel som arbejdsiveren på holdet.
- Vi har et mål om hele tiden at blive bedre,
og det er cool at være en del af. Hvis jeg
skal sætte ord på, hvad der går godt i denne
sæson, så vil jeg sige, at kontinuiteten på
holdet har en stor andel. Vi arbejder hele
tiden med at blive bedre sammen, og de
fleste spillere har spillet sammen i flere
sæsoner nu. Det kan vi også mærke. Vores
målsætning er tydelig for alle på holdet, og
vi arbejder meget ambitiøst og motiveret på
at nå målene. Spilglæden er stor og vi trives
godt på holdet, både til træning, men også
socialt udenfor banen.
Følger man pigerne på sociale medier vil
det hurtigt være klart, at det sociale fylder
meget i deres hverdag. Ofte mødes holdet
og spiser sammen, tager på ture, eller finder
på andre hyggelige tiltag. Alt sammen er
med til at skabe sammenhold, hjælpe tilflyttere med at falde til, og øge kommunikationen blandt spillerne.

- At vi har det så godt socialt, har også
en vigtig andel i vores succes for tiden. Vi
kommunikerer godt sammen og kender
hinanden rigtig godt. Vi behøver ikke tænke
så meget over, hvordan vi siger ting til
hinanden, da vi kender hinanden og vores
kommunikationsmønstre så godt. Det tager
vi med på banen, hvor vi arbejder på de
samme mål.

mere lig hinanden, hvor Danmark har et
større håndboldmiljø og et mere professionelt set-up i klubberne. Den danske liga er
også jævnere på niveau, og man skal virkelig
være klar til alle kampe. I Norge og Sverige
er der typisk to-tre hold der stikker af, men
i Danmark kan bundholdene tage point fra
topholdene, og det gør niveauet højere og
sæsonen mere spændende.

Som håndboldspiller kan der være meget
fritid i hverdagen. Det betyder dog ikke, at
der er meget frihed. Kalenderen er fyldt med
træning og kamp på alle ugens dage, hvor
også familieliv og eventuelle studier skal
passes ind. Det kan være svært at få til at
hænge sammen, men som eliteatlet er der
heldigvis mulighed for at studere på nedsat
tid, ligesom flere arbejdspladser er villige til
at finde løsninger på, hvordan pigerne kan
indgå i arbejdet. For Madde er det noget,
hun sætter stor pris på. Hun er netop begyndt på fjernstudie i økonomi og arbejder
også som lærer på Hald Ege Efterskole.
- Inden jeg kom til Viborg, spillede jeg to
sæsoner i Norge, hvor jeg satte mine studier
på pause for at få det hele til at passe. Det
var selvfølgelig rart med fritid ved siden af
håndbold, men det var også noget tomt
til tider. Jeg nyder at have noget andet at
tænke på, og noget at frakoble mine tanker
fra håndbold, så det ikke fylder hele min
hverdag.

Med det travle kampprogram i ligaen og
den europæisk turnering kan det være svært
at finde tid til at komme hjem til Sverige.
Heldigvis har Madde stor opbakning hjemmefra, og hendes familie besøger hende
ofte i Viborg. Dog har Coronaens indtog
gjort det sværere at ses med familien, men
det tager hun med sin vanlige ro.
- Min familie har generelt været rigtig gode
til at komme på besøg, dog ikke nu, hvor
der er strengere rejserestriktioner. Men så
har jeg min kæreste i Danmark, som spiller
håndbold i SønderjyskE. Derudover har jeg
Carin (Strömberg, red.) og Hanna (Daglund,
red.) som jeg har kendt siden jeg var lille. Vi
spillede sammen i Sverige, så vi har kendt
hinanden i 15 år, og de er blevet min familie
her i Danmark.

Det er de færreste spillere der kan prale af at
have prøvet kræfter i flere ligaen, men med
erfaring fra Sverige, Norge og Danmark er
Madde vant til at tilpasse sig et nyt miljø. Da
landene minder meget om hinanden har det
heller ikke været svært for hende at tilpasse
sig Danmark, hvor håndbolden dog er på et
noget højere niveau.
- Kulturen i de tre lande er så godt som den
samme. Det samme med sprogene, så det
har været let at falde til. Håndboldmæssigt
er der klart en forskel. Sverige og Norge er
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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

Viborg HK

12

11

0

1

387-301

22

2

Team Esbjerg

12

10

1

1

371-288

21

3

Odense Håndbold

11

10

0

1

287-254

20

4

København Håndbold

12

8

0

4

344-316

16

5

Nykøbing F. Håndbold

12

7

1

4

364-340

15

6

Herning-Ikast Håndbold

12

6

1

5

321-279

13

7

Silkeborg Voel KFUM

12

5

2

5

300-313

12

8

Aarhus United

12

5

1

6

293-295

11

9

Ajax København

12

4

1

7

272-299

9

10

Randers HK

12

4

0

8

272-319

8

11

Holstebro Håndbold

12

3

2

7

272-303

8

12

Skanderborg Håndbold

12

3

0

9

287-332

6

13

Horsens Håndbold Elite

12

2

0

9

267-314

2

14

Vendsyssel Håndbold

11

0

1

10

234-318

1
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Kampens profil
Der er mange kandidater til titlen som kampens profil, når man på hjemmebane sender
modstanderen hjem med et nederlag på 18
mål. Det var også tilfældet i seneste kampe
mod Randers HK, som måtte sande, at de
intet kunne stille op mod et velspillende
Viborg HK-hold. Flere spillere bød sig flot til
i kampen om titlen som kampens profil, og

alle havde fortjent den. Det blev dog Line
Haugsted der løb fra banen med en flot gave
med Puma varer, da hun havde præsteret
på det meget høje niveau, vi næsten er
blevet vant til fra hende. Scoringerne stod i
kø, ligesom tæskene i forsvaret rundhåndet
blev delt ud. Stort tillykke med kåringen til
Haugsted.

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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Naturli’ Foods
ny partner i Viborg HK
– opskriften på et bæredygtigt samarbejde
Viborg HK og Naturli’ indgår samarbejde for
at højne den grønne dagsorden. Det midtjyske ligahold, Viborg HK, har en klar mission
på og udenfor banen. På banen stræbes
der efter et nå guldet, hvorimod det er den
grønne dagsorden der fylder udenfor banen.
Viborg HK vil være Verdens Grønneste Klub,
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og Naturli’ Foods er med på rejsen, som ny
bronzepartner i Viborg HK.
- Samarbejdet med Viborg HK er helt oplagt.
Vi er to parter med samme klare ambition: Vi
vil gerne bidrage til en grønnere verden, og
vi knokler for at opnå store resultater. Faktisk

betyder det rigtig meget for moder jord,
hvad vi hver især putter i munden. I mange
år hed det sig, at kød på tallerkenen var en
forudsætning for at opnå store sportslige
resultater. Resultaterne fra mange topidrætsfolk, som har valgt smagen af en grønnere
fremtid, viser, at det er en skrøne. Samarbejdet med Viborg HK vil være med til at
understrege den grønne dagsorden – også
på middagsbordet, siger Henrik Lund, CEO
Naturli’ Foods.
Naturli’ Foods har sat sig i førersædet og
gentænkt, hvordan forbrugerne kan spise
mere bæredygtigt uden at gå på kompromis
med kvaliteten og, vigtigst af alt, smagen.
Det er der kommet et evigt voksende sortiment af madvarer ud af - lavet af de fineste
råvarer fra naturen. Væk er mælkeprodukter
og kød fra dyr, der i stedet erstattes af råvarer fra naturen, inkl. ærter, mandler, kokos
og ris. Alt dette i bestræbelserne på at skabe

bæredygtig kost, der samtidig passer godt
på dyrene. Og netop bæredygtigheden er et
af de elementer, der har skabt grobunden for
et stærkt samarbejde mellem Viborg HK og
Naturli’ Foods.
- I Viborg HK arbejder vi stålfast på at blive
Verdens Grønneste Klub, og skal vi lykkes
med det, er det vigtigt, at vi skaber samarbejde med nogle af de nationale og internationale virksomheder, der går forrest på
området. Naturli’ Foods er et oplagt valg, da
de er frontrunners på madvarer med tanke
på miljøet. Vi glæder os til samarbejdet, og
til at se, hvor langt vi sammen kan drive den
grønne dagsorden, fortæller Jørgen Hansen,
direktør i Viborg HK.
Samarbejdet mellem Viborg HK og Naturli’
Foods er blandt andet synliggjort ved logo
på den velkendte grønne trøje.
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Holdopstillinger

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

Odense Håndbold
4
Malene Aambakk
6
Freja Cohrt
8
Lois Abbingh
9
Katja Johansen
10
Jessica Quintino
11
Rikke Iversen
16
Althea Reinhardt
17
Nycke Groot
18
Kamilla Larsen
19
Sara Hald
20
Anne Cecilie La Cour
21
Ayaka Ikehara
32
Mie Højlund
33
Tess Wester
39
Angellica Wallen
68
Helena Elver				
				
				

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: Jakob Vestergaard
Ass. træner: Susanne Wilbek
Jeppe Bach Knudsen
Holdleder: Liss Kristensen
Fysioterapi: Morten Vanggaard
Sofie Nielsen

			
Cheftræner:
Ulrik Kirkely
Ass. træner:
Karen Brødsgaard
Ass. træner:
Kristian Danielsen
Holdleder:
Rie Kristensen
		Lillian Maag			
				

Mogens Christensen Viborg A/s
Auto-huset skiVe A/s
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CORONA RESTRIKTIONER
Vi har ikke meget held med at slippe fri fra Covid-19’s stygge klør. Derfor vil I også opleve, at der
til hjemmekampe i VIBOCOLD Arena er indført restriktioner for alle, så vi sammen kan passe på
hinanden.
Det nye krav om mundbind gælder også i Viborg HK, hvor alle bedes bære mundbind fra man
kommer ind ad øren, til man forlader bygningen. Eneste undtagelse for brugen af mundbind er,
når man sidder på sin anviste plads.
Brugen af mundbind erstatter ikke de tidligere indførte retningslinjer om afspritning af hænder
og at holde afstand til hinanden.
Udviser du symptomer på Covid-19 eller anden sygdom beder vi dig blive hjemme.

Hold da helt fest

LÆKKER MAD I
SKØNNE OMGIVELSER
VED SØERNE

755,-

pr. couvert
(min. 15 couv.)

Festligt tilbud
Lyst til at holde fest, så lad os forkæle dig og dine
gæster i perfekte omgivelser med udsigt over
Viborg søerne. Tilbuddet indeholder velkomstdrink,
3-retters middag, vin ad libitum og kaffe med
småkager. Ønsker du derudover fri bar med fadøl,
vand og middagens vine til dansen ( indtil kl. 01.00 )
samt natmad, så ingen går sultne hjem, er prisen:
Kr. 143,- ekstra pr. couvert.
Se mere på www.golfhotelviborg.dk

Hans Tausens Alle 3 . DK-8800 Viborg . Tel +45 86 61 02 22
reception@golfhotelviborg.dk . www.golfhotelviborg.dk
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VIBORG HK
MERCHANDISE
SE DET HELE PÅ
SHOP.VHK.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
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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

Tegn

SANNE BECK-HANSEN

JACOB VESTERGAARD

SUSANNE WILBEK

MORTEN VANGGAARD

SOFIE NIELSEN

JEPPE BACH KNUDSEN

FYSIOTER APEUT

CHEFTR ÆNER

FYSIOTER APEUT

FLØJSPILLER

Sats

WWW.UPFRONTSHOP.DK

FLØJSPILLER

STINE ANDERSEN

ASSISTENT TR ÆNER

LISS KRISTENSEN
HOLDLEDER

ASSISTENT TR ÆNER
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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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Klub 6.000 - Klub 10.000
Erik Arkitekter A/S

Ravendo Randersbørsen

Jyske Bank

Egelund Maskin Service ApS

Børge Hansen A/S

Finderup Murerforretning ApS

Midtjysk Cylinder Service A/S

Gammeltorv Udlejning ApS

FDAN Foreningsservice

Larsens Malerfirma

Cito Materieludlejning

MJ Malerfirma

Handelsbanken Viborg

Mobilcenter Midt ApS

Leth Steel A/S

Murerfirmaet Keld Bay ApS

Fysio-shop.dk ApS

Møldrup Tømrer og Snedker

Carlsberg Danmark A/S

PhotoCare Viborg

Viborg VVS

Plus Malergrossisten Viborg ApS

Overlund VVS

Top Æg ApS

Skousen

Toyota Viborg

Thomas Nørgaard ApS

Vejrumbro Autolakering
og Undervognscenter

Thiele - Skovs Optik
Home Viborg/Bjerringbro
Nyt Syn Viborg
Hancock Bryggerierne A/S
Bitsch Automatservice A/S
Løgstrup Auto ApS
Vores Bager

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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Hovedsponsorer

Guldpartnere

PLETSKUD FRA
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Sølvpartnere

Bronzepartnere

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.

Energi Viborg Strøm • Indutrivej 15 • 8800 Viborg • Tlf. 8929 2923 • energiviborg.dk

