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Esbjerg Energy skal spille i orange udebanetrøjer med Telesikring logo.

Esbjerg ENERGY får nyt og
iøjnefaldende udebanetøj i
Telesikrings orange farve
Nytårsbraget mod SønderjydskE i Vojens
d. 30.12.2015 bliver skudt af med nyt
orange udebanetøj, sponsoreret af Esbjerg
ENERGYs nye superpartner, Telesikring.
Esbjerg ENERGY har fået alarmvirksomheden
Telesikring som ny superpartner, hvilken pryder
både Granly Hockey Arena og spillernes
udebanetøj, med både logo og den
letgenkendelige orange farve. Udebanetøjet har i
de sidste år været mørkeblå, men hos Esbjerg
ENERGY er man ikke i tvivl om at forandring
fryder.

”Ligesom Telesikring er vi en virksomhed, der er
tro mod vores historie. Men både Telesikring og
Esbjerg ENERGY opererer på et marked, hvor
udvikling og nytænkning er nødvendig for
succes”, siger Christian Rølmer Christensen, der
er bestyrelsesformand hos Esbjerg ENERGY.
”Vi har sammen med Telesikring skabt en trøje,
der forhåbentlig vækker glade minder hos vores
mange fans. Den eneste gang i esbjergensisk
ishockeyhistorie, hvor en sponsor før har fået
deres farve på udebanetrøjen, var de grønne
trøjer i 2004 – og her endte Esbjerg med at vinde
det danske mesterskab”, fortsætter Christian
Rølmer Christensen.
Telesikring er i dag landsdækkende, men ligesom
det
esbjergensiske
ishockeyhold,
blev
virksomheden også etableret i Esbjerg tilbage i
1960’erne, og har i dag hovedsæde i byen.
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”Selvom
vi
er
en
landsdækkende
sikringsvirksomhed, så har vi dybe rødder i
Esbjerg. Derfor er vi naturligvis stolte af, at bakke
op om Esbjerg ENERGY. Vi er virksomheder med
ligelydende værdisæt, hvor begreber som
loyalitet og originalitet spiller store roller. Esbjerg
ENERGY har en stor talentudviklingsmasse – og
det vil vi gerne støtte”, siger Martin Dyg
Jørgensen, der er salgschef hos Telesikring.
Der er også stolte traditioner for ishockey i
Esbjerg, og byens hold har formået at vinde hele
5 danske mesterskaber siden 1969.
”Vi er glade for, at Telesikring vil være en del af
holdet, der kæmper for at genskabe denne
storhedstid”, siger Christian Rølmer Christensen.

Orange udebanetøj skal blandt
andet bidrage til sejr over
SønderjydskE
Det går ganske fornuftigt for ishockeyholdet fra
Esbjerg. Trænerteamet og spillerne har formået
at bygge videre på den udvikling der har været de
senere år, og inden de 2 nytårskampe ligger
Esbjerg ENERGY på en delt andenplads sammen
med SønderjyskE. Derfor håber både Telesikring
og Esbjerg ENERGY naturligvis på, at det nye
orange udebanetøj kan gavne holdet, i de
afgørende kampe mod SønderjydskE.
”Man må sige, at ligaen i år har budt på en del
overraskelser; er man ikke 100 % klar på dagen,
så kan selv de lavere rangerede hold snyde
topholdene. Men i denne sæson er der bred
enighed om, at de sværeste modstandere,
udover Esbjerg ENERGY, er SønderjyskE og
Frederikshavn”, forklarer Christian Rølmer
Christensen.
Esbjerg ENERGY har i indeværende sæson været
på besøg hos SønderjydskE to gange – først i
pokalfinalen, hvor Esbjerg sejrede 4-1 og senest i
metalligaen, hvor kampen endte 3-2 til
SønderJydskEs fordel. Imellem jul og nytår skal
Esbjerg og SønderjydskE mødes på Granly Hockey
Arena d. 29. og i SE Arena d. 30.
”Vojens er det sted, hvor vi i nyere tid har tabt
flest kampe, må vi desværre erkende. Men det
skal der naturligvis gerne laves om på nu”, slutter
Christian Rølmer Christensen.

Om Esbjerg ENERGY

Foto: Malene Levsen Olesen. Granly Hockey Arena, december 2015.

Telesikrings salgschef, Martin Dyg Jørgensen, vover sig
ud på isen, for at trykke Esbjerg Energy spilleren,
Nicholas B. Jensen, hånden.

Selskabet bag Esbjerg ENERGY, Esbjerg Elite
Ishockey A/S, blev etableret i april 2013 af en
kreds af energiske esbjergensiske erhvervsfolk.
Bortset fra ejer- og navneskift har Esbjerg haft et
ishockeyhold siden 1964, hvor Esbjerg Ishockey
Klub blev grundlagt.
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Kontaktinformation
Bestyrelsesformand, Christian Rølmer
Christensen, Esbjerg Elite Ishockey, tlf. 21 72 73
53, crc@esbjergenergy.dk
Salgschef, Martin Dyg Jørgensen, Telesikring, tlf.
24 88 50 59, mdj@telesikring.dk
Læs mere om Esbjerg Elite Ishockey:

www.esbjergenergy.dk

Læs mere om Telesikring: www.telesikring.dk

