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Stötta träningsgruppen och klimatet



Stötta Laget och 

klimatet
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 Agenda

 Nu startar Hässelby SK FF Energi

 Vad skall vi göra

 Hur skall vi göra det

 Tillgängligt material

 Övriga frågor



Vad är HSK-Energi!
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HSK-Energi
HSK- Energi är det enklaste sättet att stötta 
såväl ditt lag som vårt klimat. 

Genom att du som medlem, förälder eller 
närstående byter till ren el från Telge Energi, 
då får ditt lag totalt 540kr under en 
treårsperiod och du får 100% ren el från sol, 
vind och vatten. 

Alla behöver el – så varför inte samtidigt 
stötta laget och vårt klimat.



Inte extra dyr el – bara extra bra 

el!
Det gömmer sig inga dolda avgifter. Elpriserna är desamma som 
för den som går in på Telge Energis hemsida och tecknar 
elavtal.  Alltså enbart prisvärd el från med bonusen att du 
stöttar ditt lag.

Telge Energi kämpar för klimatet och barnen.

Därför säljer Telge Energi bara el från förnybara 
energikällor som sol, vind och vatten. 



300 kr samt återkommande intäkter blir snabbt mycket pengar och 

kan stödja allt från material till träningsläger
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• Vid byte av elleverantör 300 SEK första året,10 kr per 

månad löpande under 2 år

• Värde 300 kr + 240 kr = 540 kr

• Ett lag bestående av 15 spelare, 75 % nya elavtal (skilda 

föräldrar, landställen, etc.). 9 nya avtal ger 4,860 kr till laget

• 10 lag 60,750 kr, 20 lag 121,500 kr, 50 lag 303,700 kr, 

https://www.youtube.com/embed/A4JIDxhgje8
https://www.youtube.com/embed/A4JIDxhgje8


Busenkelt!
Telge Energi förser klubben med digitalt material 

för enkel marknadsföring, inklusive en webbsida för 

varje lag. Där kan den intresserade registrera sig 

och påbörja bytet till ett rent elavtal – enbart 

energi från sol, vind och vatten!

Inga kontanter, inget krångel!

Telge Energi har avsatt en egen kundservice för 

frågor och stöd – både för klubben, laget och för 

medlemmarna.  (0770-82 99 00)



Hur mycket pengar kan vi tjäna till laget?

• Aktiviteter/mål 
Skriv in aktiviteter/mål för laget 



Så här enkelt är det!

Klicka på play knappen för att komma till BP `s Klubbkraftsida 

http://qshedir.telge.se/klubbkraft#Borja-salja-el
http://qshedir.telge.se/klubbkraft#Borja-salja-el


Gör skillnad nu!
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Ren el, vad är det 

Klicka på play knappen för att få information om Ren El 

https://youtu.be/1QvENmkLvyY
https://youtu.be/1QvENmkLvyY

