Oskarshamns AIK 2019
Ett nytt spännande fotbollsår står framför oss och vi hoppas på framgångar
för alla våra senior-, junior- och ungdomslag.
Det är nu dags att betala medlemsavgift / träningsavgift enligt nedan.
Summor som är fastställda av styrelsen.
Avgiften skall vara betald senast 3 mars 2019.
Avgiften sätts in på pg 37 22 40-2 eller bg 845–1114.
Vid inbetalning ange namn samt personnummer (10 siffror)
Vid frågor kontakta vårt kansli 0491-100 51 eller kansli@oskarshamnsaik.se
Alla medlemmar godkänner vid inbetalning av medlemsavgift, om inget annat
meddelas till Oskarshamns AIK:s kansli, att Oskarshamns AIK har rätt att
publicera namn och bilder av vederbörande på vår hemsida.
Medlemsavgift + träningsavgift för aktiva spelare 2019
Fotbollsskolan
Ungdomsfotboll
Akademin
OAIK-boys
Senior

13-10
09-05
0404-

700 kr (varav träningsavgift 400 kr)
900 kr (varav träningsavgift 600 kr)
2000 kr (varav träningsavgift 1700 kr)
1200 kr (varav träningsavgift 900 kr)
2200 kr (varav träningsavgift 1900 kr)

Medlemsavgiften för icke aktiva 2019 är 300: -

Psst! Du har väl inte missat vår nya supporter-shop hos Intersport!
Vi ses på Arenan under året!
Välkommen till hemmapremiären lördag 13:e april 15.00
Med fotbollshälsningar
OSKARSHAMNS AIK
Styrelsen

På baksidan kan du läsa om hur du på enkla sätt kan stödja #oaikfamiljen

Oskarshamns AIK 2019
OAIK-dagen lördagen 16:e mars
- En dag för hela #OAIKfamiljen!
En heldag med fokus på fotografering och klädesprovning för våra pojk-/ungdomslag. Det blir
också en dag som samlar hela Oskarshamns AIK, innehållande fullt med aktiviteter för barn,
bl.a. med premiär av OAIK-shopen, utmana A-laget på FIFA, tipspromenad och öppen kiosk.

Föreningskampen – PantaMera
- Skänka alla dina burkar och PET-flaskor till oss i OAIK!
Vi är anslutna till Returpacks PantaMera-kampanj, vilket innebär att OAIK tävlar i
Föreningskampen tillsammans med övriga anslutna föreningar i Sverige.
Så här gör du:
1. Samla dina burkar och PET-flaskor i separata påsar/säckar.
Skadade och utländska burkar är också tillåtna! (Men endast svenskregistrerade PET-flaskor).
2. Du lämnar detta i vår Pantbox.
Pantboxen står i direkt anslutning vid infarten till Ernemar IP, Lotsgårdsvägen 3.
Genom detta initiativ har du ekonomiskt stöttat #OAIKfamiljen.
Samtidigt har du gjort en god samhällsinsats och skapat förutsättningar för en bättre miljö!

INTERSPORT
- Koppla ditt medlemskap hos Intersport till Oskarshamns AIK och hjälp
till att stötta oaikfamiljen!
3 % av summan går direkt till OAIK, samtidigt som du erhåller din normala bonus.
Registrera OAIK som din förening i butik eller via nätet: www.intersport.se/club-intersport/

Tusenklubben – säsongskortet med det lilla extra!
- Säsongskort med entré till OAIK:s samtliga seriematcher på hemmaplan.
Detta ingår: Valfri sittplats på sektion B. Kaffe i halvtid under samtliga seriematcher på
hemmaplan. Automatiskt medlemskap i Tusenklubben och personliga inbjudningar till event,
så som supporterträff med spelarna, samt nätverksträffar. Ditt namn exponeras i
presentationsblad och på hemsidan, som en trogen support till Oskarshamns AIK:
Endast 1000:Teckna ditt medlemskap genom ett formulär på hemsidan eller till kansli@oskarshamnsaik.se.

Svenska Spel – Gräsroten
- 50 miljoner kronor fördelas ut till ungdomsidrotten. Du bestämmer vart!
Glöm inte att koppla ditt spelkort hos Svenska Spel till Oskarshamns AIK!
Ett enkelt sätt att stödja ungdomsidrotten, som helt kostnadsfritt går att stödja genom att säga
till i butik, ringa kundtjänst eller registrera på hemsidan.

Oskarshamns AIK 2019
Målsponsring OAIK 2019
- Var med och sponsra OAIK, samtidigt som du är med i utlottningen av fina priser!
Efter seriens slut, betalar du 7: -/mål som OAIK gjort i seriespelet 2019 DIV I Södra.
Som tack för detta har du chans att vinna fina priser!

Prel. priser 2019
1

Hotellpaket, två personer Barcelona inkl. matchbiljetter
hemmamatch Barcelona FC. (ej flyg)

2

Valfria fonder till ett värde av 500: -, Häradssparbanken Mönsterås

3

Presentkort 500: -, InHouse i Oskarshamn

4

Presentkort 500: -, Hotell Corallen i Oskarshamn

5

Presentkort 500: -, Hotell Ett i Oskarshamn

6

Presentkort 500: -, Intersport i Oskarshamn

7

4st biljetter á 150: -, Vattenpalatset i Mönsterås

8

2st badbiljetter á 150: -, Arena Oskarshamn

OAIK-tipset
- Var med och sponsra OAIK, samtidigt som du spelar Stryktipset.
Du går in med valfritt x-antal andelar i OAIK-tipset.
OAIK lägger sedan ett spel på Stryktipset varje vecka.
De tävlande är genom sitt andelsnummer med i utlottningen av vinstpengarna som OAIKtipset genererar.

Anmälan till Målsponsring/OAIK-tipset görs via respektives spels blankett,
eller till OAIK:s kansli, 0491-100 51 / kansli@oskarshamnsaik.se

