
 
 

Tekster til download - ForeningsEl 

 

Hjælp os med at samle ind til: 
 
Tekst: 
 
(Klubnavn) har brug for (behov)  
(Kan f.eks. være nye fodbolde, nyt tag på klubhuset eller noget helt tredje.)  
 
- Derfor har vi brug for din hjælp! Vi kunne selvfølgelig bare hæve kontingentet og på den måde få ekstra 
penge i klubkassen. Men vi vil hellere opfordre dig til at købe din strøm som ForeningsEl hos Energinord. 
 
Energinord sponserer 2 øre pr. kWh strøm, du bruger, til vores forening, når du bestiller ForeningsEl via 
dette link (link til klubbens tilmeldingsside). Bruger du strøm som gennemsnittet, betyder dit valg af elprodukt, at vi 
får 80-100 kr. i klubkassen hvert år. 
 
Set i en lidt større sammenhæng bliver f.eks. 100 husstande, der støtter os, til 8.000-10.000 kr. om året. Det 
er et stort tilskud til vores klubkasse, som kan hjælpe os med at realisere vores ønsker. 
 
Du behøver ikke frygte, at din elregning bliver dyrere, for det er Energinord, der sponserer de mange gange 
2 øre til os. Så hvad venter du på? Bestil her… (http://www.foreningsel.dk)  
 
Vil du gerne vide mere om ForeningsEl, inden du beslutter dig, kan du læse mere her… 
(http://www.foreningsel.dk) 
 
 
Så let er det at skifte: 
 
Tekst: 
 
Det tager kun 2 minutter at gøre en stor forskel 
 
I Danmark kan alle frit vælge, hvor de vil købe deres strøm.  
 
Uanset om du allerede køber din strøm hos Energinord eller har en anden leverandør, er det let at skifte til 
ForeningsEl. Alt du skal gøre, er at udfylde den online bestillingsformular, så klarer Energinord resten for dig.  
 
For hver kWh strøm, du bruger, sponserer Energinord 2 øre til vores klubkasse. Bruger du strøm som 
gennemsnittet, betyder dit valg af elprodukt, at vi får 80-100 kr. i klubkassen hvert år. 
 
Du behøver ikke frygte, at din elregning bliver dyrere, for som sagt er det Energinord, der sponserer de 
mange gange 2 øre til os. Så hvad venter du på? Bestil her… (http://www.foreningsel.dk)  
    
Vil du gerne vide mere om ForeningsEl, inden du beslutter dig, kan du læse mere her… 
(http://www.foreningsel.dk)    
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Udtalelse fra formanden: 
 
Tekst: 
 
Jeg har skiftet til ForeningsEl – og det var let! 
 
(Klubnavns) bestyrelse vil gerne opfordre dig til at gøre en aktiv indsats for, at vi får størst mulig gavn af 
vores samarbejdsaftale med Energinord. 
 
Vi har alle en interesse i, at klubben klarer sig godt økonomisk, så vi har et sted, hvor vi alle kan trives og 
have det sjovt sammen. Derfor er Energinords tilbud om sponsering via ForeningsEl en kærkommen hjælp. 
Men det kræver en fælles aktiv indsats – og som en start 2 minutter af din tid.  
 
Jo flere, der køber ForeningsEl, jo flere penge får vi fra Energinord. Det er således realistisk, at 100 tilmeldte 
betyder, at vi får 8.000-10.000 kr. i klubkassen om året. Alt du skal gøre, er at tilmelde dig og ellers bruge 
strøm, som du plejer. Og det gør da heller ikke noget, hvis du fortæller din nabo om muligheden for at støtte 
os. 
 
Jeg køber selvfølgelig selv ForeningsEl, og det har hele vejen igennem været en positiv oplevelse. Det var 
let at skifte, og jeg har heller ikke oplevet, at min elregning er blevet dyrere, så jeg kan kun se ForeningsEl 
som en win-win-situation for alle. 
 
Vær med på holdet og tilmeld dig her… (http://www.foreningsel.dk)  
    
På klubbens vegne takker jeg på forhånd for din støtte! 
 
Hilsen 
 
(formandens navn) 
Formand 
 
 
Generelt om ForeningsEl: 
 
Tekst: 
 
Fakta om ForeningsEl 
 
ForeningsEl er Energinords måde at yde sponsorstøtte til vores klub/forening. Det kræver en lille indsats fra 
din side – en indsats, der har stor økonomisk betydning for os. Det betyder derfor noget for (klubnavn), at du 
bruger 2 minutter på at tage stilling til, hvilket elprodukt du køber. 
 
Fakta om ForeningsEl: 
 

• Energinord sponserer 2 øre pr. kWh strøm, du bruger til vores forening. 
• Det er realistisk, at 100 husstande, der støtter vores forening, giver 8.000-10.000 kr. til vores 

klubkasse om året. Og vi ved, at Energinord samarbejder med foreninger, der allerede får langt 
større beløb udbetalt - hjælp os med at komme blandt dem. 

• ForeningsEl er ikke dyrere end andre traditionelle elprodukter, så du får ikke en dyrere elregning, når 
du køber din strøm som ForeningsEl hos Energinord. Du kan altid følge prisudviklingen på 
Energinords hjemmeside. 

• Du behøver ikke at være medlem af (klubnavn) for at støtte os via køb af ForeningsEl – alle kan 
være med. 

• Det tager kun 2 minutter at gøre en forskel for din klub, når du bestiller ForeningsEl her… 
(http://www.foreningsel.dk)  
     

Vær med på holdet og gør en forskel for din forening, dig selv eller dit barns hverdag.  
Tilmeld dig allerede i dag!  
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