
OPTJEN  
MIKROSPONSORATER  

TIL DIN KLUB  
MED DIT DANKORT 



Tilmeld dig på  
www.klublivdanmark.dk 

med dit Dankort

Vælg op til 3 lokale spejder- 
og idrætsklubber, du vil støtte

Brug dit Dankort, når 
du handler

Find ud af,  
hvilke butikker, der 

er KlubLiv Sponsorer

Butikkerne sender 
sponsorkroner til 

klubberne via Nets

Måske kender du til klubber med ondt i økonomien. Klubber med slidte  
faciliteter, mangel på trænere, hyppige kontingentstigninger og stor  
egenbetaling ved udenlandsturneringer. Måske du selv er medlem, har 
børn eller anden familie i en klub. Og måske du ville ønske at tingene  
kunne blive bedre, uden at det kræver og koster en masse.

DIT DANKORT ER DIT MEDLEMSKORT
Har du et Dankort, har du allerede dit KlubLiv medlemskort. Nemmere 
bliver det vel næppe. Du skal blot tilmelde dig på www.klublivdanmark.
dk. Det er selvfølgelig både GRATIS og helt UDEN forpligtelser. Som 
KlubLiv Medlem kan du optjene MikroSponsorater, hver gang du 
bruger dit Dankort i butikker, der er tilmeldt ordningen som 
KlubLiv Sponsorer. Det er både enkelt og smart. Og da den-
ne nye sponsormodel er udviklet af DGI i samarbejde med 
Nets, er det også helt sikkert at skaffe støtte til klubben.  

Så er KlubLiv Danmark noget for dig og din lokale klub – for som KlubLiv Medlem kan du 
nemlig optjene sponsorater til din spejder- og idrætsklub, når du handler og betaler med dit 
Dankort - Helt uden at det koster dig en krone. 

HVORFOR SKAL DU VÆRE MEDLEM AF
KLUBLIV DANMARK?

OPTJEN MIKROSPONSORATER OG BEGUNSTIG  
OP TIL 3 SPEJDER- OG IDRÆTSKLUBBER

MIKROSPONSORAT MED MAKRO-EFFEKT  
Det fantastiske er, at dine MikroSponsorater bidrager til en ma-
kro-effekt. Hvis du først optjener lidt støtte hos cykelhandleren og 
derefter lidt mere når du spiser på restaurant og siden ganger det 
med alle de andre KlubLiv Medlemmer, som også har valgt at støtte 
samme klub, får det samlet stor effekt. Nogle KlubLiv Sponsorer støtter 
med et par kroner pr. transaktion, mens andre som Sportigan giver 2 % 
og KlubLiv Mobil bidrager med hele 10 % af dit abonnement. Men uanset 
støttens størrelse gælder det, at jo oftere du handler hos KlubLiv Sponsorer – 
jo mere støtte optjener du til klubben.

BLIV KLUBLIV MEDLEM NU 
Læs mere og tilmeld dig på  
www.klubblivdanmark.dk. Det er 
gratis og uden forpligtelser, og 
du skal blot registrere dig med dit 
Dankort. Du kan begunstige op til 3 spejder- og idrætsklubber og med vores 
ButiksGuide finder du nemt KlubLiv Sponsorer, der hvor du handler.
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KLUBLIV DANMARK?
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egenbetaling ved udenlandsturneringer. Måske du selv er medlem, har 
børn eller anden familie i en klub. Og måske du ville ønske at tingene 
kunne blive bedre, uden at det kræver og koster en masse.
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nemlig optjene sponsorater til din spejder- og idrætsklub, når du handler og betaler 
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KLUBLIV DANMARK ER NONPROFIT
Klubliv Danmarks eneste formål er at gøre de økonomiske vilkår bedre for landets klubber og 
foreninger. Målet er at skabe rammer, der styrker klublivet og sikrer optimale, sociale og sports-
lige muligheder for børn, unge og voksne. KlubLiv Danmark modellen skaffer nye sponsor-
kroner hver måned med Dankortet som omdrejningspunkt.  
Enkelt, sikkert og til glæde for alle.

Vi takker vores partnere for deres bidrag til etableringen af KlubLiv Danmark

Tilmeld dig på www.klublivdanmark.dk

KLIK PÅ BILLEDET ELLER SCAN KODEN 
FOR AT SE FILMEN

https://www.youtube.com/watch?v=_mR3vKrsaFk
https://www.youtube.com/watch?v=_mR3vKrsaFk

