
 

Tjekliste 

Status på klubhuset: 

Ting I kan gøre for at undersøge klubbens energitilstand: 

- Måle vandforbrug pr. bruser/vandhane/apparat  
- Måle temperatur ved vinduer versus i rummet (indefra)  
- Aflæse elforbrug jævntligt (f.eks. hver måned)  
- Er toiletter gamle  
- Har toilet stort/småt skyl  
- Løber toilet  
- Har vandhaner/brusere vandsparefilter på  
- Hvordan er max. temperaturen sat på varmt vand  
- Har I tjekket udbydere af el og varme mod hinanden (sammenligning af priser)  
- Er lister ved døre og vinduer tætte  
- Mål om vinduerne er energiruder  
- Er vinduerne punkteret  
- Er cirkulationspumpen gammel  
- Tjekke tv, pc og andre apparater for strømslugning ved standby  
- Hvor tyk er isolering ved klublokale, træningslokale, bådhal  
- Bruger klubben glødepærer eller sparepærer  
- Bruger klubben halogen eller LED pærer  
- Er køleskab, fryser, opvaskemaskine, vaskemaskine gamle  (hvad er deres energimærke A-E)  
- Bruger klubben spareskinner  
- Bruges regnvand eller drikkevand til afvask af både  
 

Vand:  
- Sætte vandspare/perlator på vandhaner  
- Skifte til sparebrusere  
- Indsamle regnvand og benytte til toiletskyl eller lign.  
- Opfordre klubmedlemmer til at bruge mindre vand - f.eks. kortere bad  
- Afkalke toilet, skifte til nyt eller indsætte skylleventil  
- Udskifte toiletter til nye med stor/lille skyl  
 
EL:  
Ting I kan gøre, hvis I vil sænke elforbruget i klubben:  
 
- Tjek hvad nuværende forbrug er på  
- Sæt evt. mål for hvad I vil sænke det til  
- Lån sparometer og få overblik over hvad der bruges energi på, og hvor meget  
- Opstil evt. energiforbrug og se om der er noget der med fordel kan skiftes ud af apparater - et 10-15 år 
gammelt køleskab er der 40-50% at spare ved at skifte til en ny, energieffektiv model  
- Ved nyindkøb: vælg apparater med lavt el- og standbyforbrug (se energimærkning)  



- Overvej om I har brug for alle apparater  
- Brug elspareskinne og skær ned på standby-forbrug  
- Skift glødepærer ud med sparepærer - spar 75% af elforbruget til belysning  
- Skift halogenpærer ud med LED-lys  halvdelen af standby-forbruget som gennemsnitligt sluger 10-15% en 
alm.husstandss strømforbrug kan spares ved at slukke for fjernsyn, computer og andre apparater på 
kontakten eller koble dem på en elspareskinne.  
- Skift klubbens stationære computer ud med en bærbar - skær 90% af elforbruget  
- Installere bevægelsessensor på f.eks. udendørslys eller ganglys  
- Sætte tænd-sluk ure på lys  
 

Varme:  
Ting I kan gøre, hvis I vil sænke varmeforbruget i klubben:  
 
- Efterisolering af tag, loft, hanebånd, ydervægge, hulrum, gulve, skunk, karnapper, radiator-nicher og 
etageadskillelse mod loft/kæder  
- Udvendig isolering  
- Hulmursisolering  
- Tætning af fuger  
- Forbedring af ældre, utætte vinduer ved hjælp af forsatsruder med energiglas  
- Udskiftning af termoruder med energiruder med ‘varm’ kant  
- Udskiftning til ny, kondenserende olie- eller gaskedel med automatik, der gier mulighed for natsænkning og 
for at regulere varmeanlæggets temperatur ift. vandets temperatur.  
- Udskiftning af varmtvandsbeholder  
- Isolering af varmerør  
- Udskiftning af el-radiator med centralvarme-radiator (fra husets eget gas-/oliefyr eller fjernvarme)  
- Montering af termostatventiler på radiatorer  
- Udskiftning af gamle hårde hvidevarer med nye i høj energiklasse 
- Udskiftning til sparepærer   

 


