
     TIL OPSLAGSTAVLEN 

 

 

 

Støt vore sponsorer – og støt os! 

 Vi har aftaler med flere af vores sponsorer der gør at du kan støtte dem og 

samtidig støtte VIF Håndbold – uden det koster dig yderligere! 

 Via clubwebshop kan du handle hos over 80 anerkendte nethandel-

butikker og samtidig støtte VIF Håndbold. Når du handler via 

clubwebshop giver netshoppen et beløb til os uden at det koster dig 

noget. Benyt adressen www.clubwebshop.dk/vestbjergifhaandbold 

 Vi har aftale med Energinord ForeningsEl. Det koster ikke dig noget at 

tilmelde dig foreningsEl. Du får billig strøm og samtidig støtter 

EnergiNord os med 2 øre på Kwh du bruger. Tilmeldig dig på 

www.energinord.dk/privat/el/el-standardprodukter/foreningsel/ 

 Skal du have solgt din bolig så kontakt RealMæglerne Allan Kvistborg – 

de støtter nemlig VIF Håndbold med kr. 2.000 hvis du sælger din bolig 

igennem dem – og husker at sige at du vil støtte os. Kontakt Allan på   

tlf. 71 990 880 eller mail 9400@mailreal.dk . 

 Tømrer- og murerfirmaet Kjærsgaard & Simonsen støtter VIF Håndbold 

med 1% af udførte og betalte ordre hvis du meddeler at du ønsker at 

støtte os. Tag en blanket i hallen eller ssig blot ved odreafgivelsen at du 

ønsker at støtte os. Se mere på www.ks-aps.dk 

Malerfirma 

Holm 

Tlf. 28 11 01 95 

Også Malerfirma Holm i Aalborg støtter VIF Håndbold med 1% af 

ordreværdien hvis du meddeler ved ordreafgivelsen at du ønsker at 

støtte os. 

Kontakt Allan på tlf. 28 11 01 95 – og få et godt tilbud. 

 

Nordjyske Bank i Vestbjerg(Tidl. Nørresundby Bank) støtter Vesbjerg IF 

når vi henviser kunder til banken. For 10 henvisninger støtter de 

foreningen med kr. 5.000. Så er du ikke kunde i banken i dag så book et 

uforpligtende møde – eller opfordrer din nabo eller kollega til et møde. 

 

Find din næste drømmeferie blandt Suncharters store udbud og støt os. 

Gå på opdagelse på www.suncharter.dk og anfør koden VESH når du 

bestiller din rejse så støtter Suncharter os med kr. 300.  God ferie! 

 Hos EF-Sikring kan du få den helt rigtige alarmsikring til din bolig. Køber 

du et alarmsystem hos EF-sikring og angiver at du ønsker at støtte os, så 

støtter EF-Sikring VIF-Håndbold med kr. 600. 

Se mere på www.ef-sikring.dk 

 Aut. El-installatør Sv. Oluf Jensen ApS v/Jesper Ravnsbeck støtter        

VIF-Håndbold med 1% af ordreværdien hvis du ved ordreangivelsen 

husker at angive at du ønsker at støtte os. Se mere på www.soj-el.dk eller 

ring på 98 29 64 65 og få et godt tilbud på dit elarbejde. 

 Gør din betting til en win/win-situation.  Hvis du på din konto hos bet25 

angiver at du vil støtte VIF Håndbold så støtter bet25.dk os med en del 

af det beløb du har spillet for når du ikke vinder på din kupon – en 

win/win-situation – på en måde. Held og lykke! 

 

Har du spørgsmål til noget af ovenstående – eller tip til en sponsor så send os en mail på 

vestbjerghaandbold@gmail.com 


