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OKS - ANNO 2022/2023
Odense Kammeraternes 
Sportsklub - også bare kaldt 
OKS
... har som vision at være lokalområdets foretrukne 
klub ud fra grundværdierne:  
Træningskvalitet, glæde, fællesskab og en legende 
tilgang til fodbold er vigtigere end resultater og store 
træningsmængder på kort sigt.
Vi bygger på 2 principper i alt hvad vi foretager os: 
Tydelighed og Ordenlighed

En klub i fremdrift
OKS er idag blandt Fyns største fodboldklubber og er i 
en rivende udvikling. Vi oplever således en medlems-
fremgang på 4. år i træk og er tæt på 1.000 medlemmer.

Aktuelt har vi 10 herre-seniorhold, 5 oldboys-hold, 
18 drengehold (U4-U19), 12 pigehold (U4-U18) og 2 
dame-seniorhold.
 
Klubben har en sund økonomi, 2 fuldtidsansatte me-
darbejdere, en kompetent bestyrelse og en masse frivil-
lige, dedikerede kræfter,  
der hver eneste dag får hjulene til at  
snurre på anlægget.

Odense Kammeraternes Sportsklub (OKS)  
er en fodboldklub
... beliggende på Østerbæksvej 125, 5000 Odense C. Klubben blev stiftet den 30. 
januar 1930, som en sammenslutning af Gasværkets Sportsklub,  
Elværkets Sportsklub samt Telefonvæsenets Sportsklub og blev medlem af DAI. 
Dengang stod OKS for “Odense Kommunale Sportsklub”, men fik sin nuværende 
betydning i 1945.

Hjemmebanen, OKSon Park, var i 
1980’erne hjemsted for fodbold på 
højeste niveau. I 1979 rykkede OKS 
for første gang nogensinde op i det, 
der dengang hed  
3. division - den tredjebedste række 
i Danmark - og allerede året efter 
befandt vi os pludselig i den næst-
bedste række og stod på tærsklen til 
at være med i det fineste 

danske fodboldselskab. Her formåede man at blive liggende i flere 
år. 
 
OKS bedste herrehold har efter “storhedstiden” levet en 
god og stabil tilværelse i Danmarks- og  
Albaniserien.

Ledelsens fokus har de senere år været på at skabe de 
bedst mulige rammer  for alle klubbens medlemmer 
og gæster på anlægget uden at gå på kompromis med 
vores værdier.

DIN KLUB DIN KLUB 

I  CENTRUMI  CENTRUM



DET  FEDE  FODBOLDMILJØ 

FOR ALLE  I  OKS 

OKS tilbyder dig og din virksomhed en stærk lokal eksponering  
i en fodboldklub, der ugentlig besøges af mere end  
1000 forskellige medlemmer og gæster. Hertil kommer at der  
afvikles mere end 400 kampe om året på anlægget -  
“mellem kolonihaverne”.

OKS tilbyder dig:

• Mulighed for at støtte en lokal og sund forening
• Eksponering på OKSon Park
• Arrangemnenter med ligesindede
• Et kammeratligt sammenhold med plads til alle
• At blive en del af et godt klubliv i midtbyen

SPARK

SPARK er et lokalt aktivitetscenter på OKSon Park, 
der tilbyder forskellige og mangeartede motoriske 
og individuelle træningsfaciliteter for skoler og 
institutioner, der anvendes af  
fritidsbrugere og alle i lokalområdet, børn, unge 
og ældre.

OKS har forandret den 40.000 m² store græs-ørken 
af et træningsanlæg til en  
multianvendelig og frit tilgængelig sportspark med 
mange forskellige aktivitetsmuligheder.

Med inspiration fra de omkringliggende  
kolonihavehaver er SPARKs træningselementer 
udformet som kolonihavehuse, der er blevet drejet 

eller væltet. Det giver nye 
aktivitetsflader til træning 
og udvikling af boldteknik, 
motorik, klatreevner,  
konditions-træning og 
styrketræning. 
 
Alt i alt - en fantastisk 
aktivitetsoase - lige midt i 
Odense midtby.
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DINE MULIGHEDER I OKS
TOPPARTNER BUSINESS PARTNER PLAYER SUPPORT

LOGO PÅ OKS’ HJEMMESIDE X X X X X

LOGO PÅ KAMPPROGRAM X X X X X

LOGO PÅ INFOSKÆRM I KLUBHUS X X X X X

GRATIS ADGANG TIL  
HJEMMEKAMPE (DS + AS)

X X X X X

FØRKAMP  
ARRANGEMENTER

X X X X X

KAMPSPONSOR DS*  
(min. 1 gang pr. sæson)

X X X X

LOGO PÅ DS SPILLER X X X

BANDEREKLAME BANE 1 12 METER 6 METER 3 METER

TOPPLACERING PÅ  
BANNERE OG PROGRAM

X

RABAT PÅ LED STORSKÆRME 20% 10% 10% 10% 10%

PRIS PR. ÅR** KR. 15.000 
(KR. 20.000 ÅR 1)

KR. 12.500 
(KR. 15.000 ÅR 1)

KR. 8.000 
(KR. 10.000 ÅR 1)

KR. 6.000 KR. 3.000

Andre muligheder
Firmalogo på DS træner/ledere 

Firmalogo på øvrige trænere (+50 trænere)

Logo på bolddrenge (8 stk. til hver DS hjemmekamp)

Bandereklame - Kampbane 2 * Logo på storskærm og omtale i kampprogram
**Omkostning til produktion er inkl. år 1
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OKS giver dig og din virksomhed en helt unik eksponeringsmulighed. 
Dit budskab ud på to store LED-skærme anbragt på klubbens kampbane og  
kunstgræsanlæg på OKSon Park.

De store LED-skærme vil fungere som  
måltavle under kampe, men også som  
reklameplads både før, under og efter kampe 
samt i hverdage og weekender.

OKS TILBYDER

Helårsaftaler - logovisning 
hver dag på 2 storskærme
40 stk. / timen 
40.000  visninger / år            Kr. 4.000
(Videovisning efter aftale)
   Kr. 2.000,- 
Det får du oveni:
• Logo i kampprogram til DS-kampe
• Logo på OKS.dk
• Logo på infoskærm i klubhuset 
   

DS-kampsponsor
Kampsponsor         k Kr.      Kr. 1.000 

Præsenteret med  
logo/video ved alle DS-kampe:
• Før – Pause – Efter 
• Med i rul i undertekst under kampen
• Speak før kamp

Ungdomsholdsponsor
Holdsponsor   Kr    Kr. 1.000
Præsenteret med logo  
når holdet spiller:
• Før – Pause – Efter 
• Med i rul i undertekst under kampen

2  LED STORSKÆRME   
PÅ OKSON PARK

Logo ved kamp  
og hele dagen

Video ved kamp  
og hele dagen

Logo på  
måltavle

Logo ved 
spillervisning

(Alle priser ekskl. moms)

FA  DIT  BUDSKAB 
VIST  PA  OKSON PARK

VENSKAB  &
PLADS  TIL  ALLE

 Få dit budskab vist over  
 for 1000 FORSKELLIGE 
 personer om ugen...
 

 • Få vist dit logo, en annonce eller reklamevideo
 • Eksponér eller tilpas dit budskab når det passer dig 
 • Book plads og læg selv indhold ind via enkel webadministration 

Scan QR-kode og se videopræsentation af 
LED-storskærmen på OKSon Park



HOLD PARTNER
KAMPTØJ   5-MANDS

• 8+1 sæt  
(trøje, shorts og strømper)

• 1 firmalogo på bryst
• Logo på OKS’ hjemmeside
• Logo i kampprogram
• Logo infoskærm
• Visning på LED-storskærn  

(ved årgangens hjemmekampe)
 
     

KAMPTØJ   8-MANDS

• 10+1 sæt  
(trøje, shorts og strømper)

• 1 firmalogo på bryst
• Logo på OKS’ hjemmeside
• Logo i kampprogram
• Logo infoskærm
• Visning på LED-storskærn  

(ved årgangens hjemmekampe)
 
    

KAMPTØJ   11-MANDS

• 13+1 sæt  
(trøje, shorts og strømper)

• 1 firmalogo på bryst
• Logo på OKS’ hjemmeside
• Logo i kampprogram
• Logo infoskærm
• Visning på LED-storskærn  

(ved årgangens hjemmekampe)
 
   

TRÆNINGSPAKKE

• 1 sæt (træningstrøje, træningsbuks, 
t-shirt, shorts og strømper)

• 1 firmalogo
• Logo på OKS’ hjemmeside
• Logo i kampprogram
• Logo infoskærm
• Visning på LED-storskærn  

(ved årgangens hjemmekampe) 
    

ANDRE  MULIGHEDER  FOR  EKSPONERING

* Baseret på 1-farvet logotryk  / ** Minimum 10 sæt

Kr. 7.000 * Kr. 8.500 * Kr. 10.000*

Kr. 1.200 * **

• Logo på trænertøj
• Regnjakker
• Hoodier / hættetrøje
• Trænerbeklædning 

  
SPARK:

• Banner ved 11-mands banen  
- kunstgræs 100 x 500 cm.

• Skilte på pavilloner
• Navngive områder



KONTAKT
KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK OM  
DIN VIRKSOMHEDS MULIGHEDER FOR AT BLIVE  
EN DEL AF MIDTBYENS HJEMMEBANE.

KONTAKT: SPONSOR@OKS.DK

PHILIP FRIKKE-SCHMIDT
E-MAIL: KONTOR@OKS.DK
TLF: 29 87 65 93

KLAVS LARSEN, FORMAND
E-MAIL: FORMAND@OKS.DK  
TLF.: 40 10 34 11

OKSON PARK 
ØSTERBÆKSVEJ 125
5000 ODENSE C

WWW.OKS.DK ELLER FIND OS PÅ FACEBOOK - OKS - DEN OFFICIELLE FB-SIDE 

Du har idag snakket med:

Navn:

Hold:

Telefon/mail:

Dit lokale online-trykkeri, når det skal gå stærkt!


