
Leg med energi i er et hit  
 

På blot en uge har cirka 10.000 børn stiftet bekendtskab med Energilegs 
produkter. Konklusionen er, at børnene er vilde med at kombinere leg, læring, 
motion og energiproduktion.  
 
Hop & Rock		
	

Den 1. juni var der Hop & Rock 
Børnekulturfestival i Rudersdal 
Kommune, her deltog cirka 8.000 
børn. Det betød, at der var godt gang 
i legen og energiproduktionen ved 
energilegs stand hele dagen:  
 
”Det var 10 timer med gang i, men 
også fantastisk at se børnenes 
begejstring over vores produkter,” 
fortæller Maria Staffe, som er 
salgsdirektør i Energileg.  
 
Hop & Rock er en børnekulturfestival, 
som hvert år samler kommunens børn 
til en dag med fest, musik og dans. 
Samtidig har festivalen et bæredygtigt 
fokus. Man kan blandt andet selv 
oplade sin telefon ved at trampe løs i 
pedalerne på en energicykel, tage del 
i en skraldepatrulje og besøge en 
mini-genbrugsplads.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 

Fars Dag - Danmarks Teknisk 
Museum		
	
I anledningen af Fars Dag, den 5. 
juni, havde Danmarks Tekniske 
Museum i Helsingør lagt an til den 
helt store maskinfest. Der var tanks, 
veteranbiler og kampfly på 
programmet – Energileg var også 
med, med et udsnit af de 
energiproducerende produkter til leg 
og læring.  
 
”Det er dejligt at se, at de har lyst til 
at blive så længe ved produkterne – 
især når der er så mange andre 
fristelser de kan kaste sig over, på en 
dag som i dag,” fortæller Maria 
Staffe.  
 
Der var sved på panden ved 
Energilegs stand – ikke kun fordi solen 
stod højt på himmelen, men også 
fordi børnene selv skal på banen for 
at få liv i produkterne. Et kendetegn 
ved alle Energilegs produkter er, at de 
kræver enten sol, vind eller god 
gammeldags muskelkraft for at kunne 
virke.  
 
”De to events har været særdeles 
vellykket - og børnene har været vilde 
med at kombinere leg, læring, motion 
og energiproduktion. Når jeg fortæller 
børnene, at det er dem selv, som 
laver energien, der får produktet til at 
virke, bliver de helt stolte – det er sjovt 
at se,” siger Maria Staffe.  

	
	

	


