


Nu är det dags att slå ihop föreningens kreativa snillen  
och skapa en rolig, påhittig och beskrivande ansökan till 
årets upplaga av Uddevalla Energis sponsringstävling  
Energiutmaningen. Går ni vidare är ni med och  
tävlar om en pott på 100 000 kr och samarbete  
med Uddevalla Energi.
 
Det är en självklar hjärtefråga för oss på Uddevalla Energi att 
sponsra ideella verksamheter för barn och ungdomar på lokal 
nivå.  
 
Vi sponsrar projekt och verksamheter som vi anser vara  
samhällsnyttiga. För att kunna ge fler föreningar i olika  
storlekar och med olika förutsättningar chans att bli  
sponsrade av oss startade vi Energiutmaningen.  
En sponsringstävling som riktar sig till föreningar med  
barn- och ungdomsverksamhet inom idrott, kultur och miljö.  
 
Går föreningen vidare i tävlingen vinner ni inte bara pengar, 
ni får också ett samarbete med Uddevalla Energi under ett år. 
Då har vi möjlighet att göra många bra och roliga saker till-
sammans som gynnar er förening.

Vi sponsrar med 
hjärtat



Alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i  
Uddevalla kommun är välkomna att delta, under förutsättning 
att föreningen uppfyller vår sponsringspolicy som finns på vår 
hemsida. Tävlingen genomförs och avgörs under våren.

Var med och tävla
1. Tävlingsbidraget består av en bild eller film på max 40 

sekunder. Bilden eller filmen ska på ett tydligt och kreativt 
sätt berätta om vad föreningen behöver  
sponsringspengar till. En film kan spelas in med enkel 
utrustning som en mobiltelefon. Det viktiga är att ni har 
ett tydligt budskap. 

2. Ladda upp filmen på vår hemsida. 

3. Fyll i formuläret på tävlingssidan där vi vill ha en beskriv-
ning av föreningen samt en motivering gällande er mot-
prestation, dvs. på vilket sätt Uddevalla Energi kommer att 
exponeras om ni vinner.





Vad händer sedan? 
 
Juryn utser de tävlingsbidrag som går 
vidare som finalister i tävlingen.  
Alla finalister får en fast prissumma  
utöver den gemensamma potten.  
 
Finalisternas filmer presenteras på vår 
hemsida och sedan är det upp till  
föreningen att få så många som möjligt 
att rösta på sitt bidrag genom att  
engagera sin förening och dela  
bidraget på Facebook.  
 
När tävlingen avslutas omvandlas  
rösterna till procent. Den totala potten 
om 100 000 kronor fördelas till finalis-
terna efter antalet röster i procent.

 

Juryns val
 
Man kan även vinna sponsringspeng-
ar genom att bli ”Juryns val”. Juryns 
val ger juryn rätt att fördela en summa 
pengar till någon av de tävlande  
föreningarna. Det kan vara en förening 
som har ett speciellt projekt eller fokus 
som vi gärna vill stötta. Juryns val vinner  
10 000 kr.



Tips att tänka på!

Idén väger tungt! 
Presentera en tydlig ide om vad ni behöver pengar 
till. Det kanske är ett nytt redskap? Något att frakta 
saker till träningen med? En lokal eller en lagaktivi-
tet? 
 
Ni behöver inte vara proffs 
Det räcker gott och väl att filma med en  
smartphone, de brukar också ha enkla  
redigeringsmöjligheter. Vi vill hellre ha in bidrag 
som visar en rolig, knasig och kanske lite galen 
idé- ett glädjepiller helt enkelt! 
 
Visa engagemang och glädje
Om bidraget blir en kul grej ni gör tillsammans i 
föreningen kommer glädjen och engagemanget 
lysa igenom i ert bidrag.

Filmen är inte en föreningsbeskrivning
Kanske det viktigaste av allt att ha med sig är att 
vi inte vill ha in en film som beskriver föreningen 
generellt. Förmedla idén med glimten i ögat så 
kommer juryn falla!

Tävlingen är digital 
Vi har valt att bygga röstningen via Facebook 
plattform. Detta har med säkerhet att göra. För att 
säkerställa att det är en riktig person som röstar 
måste därför alla som röstar ha en egen  
Facebookprofil.





Läs mer om 
Energiutmaningen  

på uddevallaenergi.se


