
Ett stort tack för ditt engagemang och stöd under säsongen 2018 – det 

betyder allt för oss! 

Som medlem i ÖSK är du hjärtat i verksamheten och en avgörande del i 

vårt fortsatta arbete mot visionen - att bli ett topplag som spelar inför 

fullsatta läktare och tar oss ut i Europa.

Tillsammans med dig som medlem vill vi nu ta nästa steg i klubbens 

arbete mot de allsvenska medaljerna och stötta det lagbygge som Axel 

Kjäll och hans ledarteam bygger vidare på. Ett hårt jobb¬ande lag med 

lokal förankring och ett starkt utvecklingsfokus. Som varje dag gör allt 

för det klubbmärke som vi lärt oss älska så djupt.

På kontoret jobbar vi på för fullt med att skapa de bästa förutsättningarna 

för 2019.  Årskortsförsäljningen för nästa säsong är redan igång och den 

nya kampanjen är redan en succé. Säljarna är ute och träffar befintliga 

och nya partners, vi fortsätter växa inom företagsmarknaden. Den 

sportsliga organisationen kartlägger och pratar med intressanta 

spelare där vi hoppas kunna släppa nyheter inom kort. 

Genom att förnya ditt medlemskap i ÖSK visar du att du vill vara 

delaktig i resan framåt. Teckna medlemskap redan idag - tillsammans 

är vi allt!

Vänliga hälsningar,

ÖSK medlemsutskott

Det här mailet går ut till 
dig som är eller har varit 
medlem i ÖSK under de 

senaste åren.

FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP I ÖSK



Betala med Swish till 123 145 21 35 
Enklaste sättet att betala din medlemsavgift är via Swish. 

Betala medlems avgiften till nummer 123 145 21 35 och ange 
namn och personnummer i meddelande raden.

Betala till Bankgiro 675-3933 
Betala in din medlemsavgift till bankgironummer 675-3933. 

Ange namn och personnummer när du betalar.

Har du flyttat eller bytt e-post? 
Maila dina fullständiga uppgifter till medlem@oskfotboll.se 

så uppdaterar vi i registret.

VUXEN    360:-
PENSIONÄR:  240:- 
UNGDOM/STUDENT:  240:-
FAMILJ:   540:-

Som medlem hos ÖSK Fotboll 
ingår följande:

» Regelbundna nyhetsbrev via   
     e-post
» 10% rabatt på souvenirer
» Medlemspin
» Fri entré till ÖSK:s 
     träningsmatcher 
» Närvaro- och rösträtt vid 
    årsmöte och medlemsträffar
» Medlemsavslutning med 
    spelare och ledare efter säsong

GULD    1200:-
GULD (FAMILJ)   1500:-
GULD (STÄNDIG MEDLEM*) 660:-

Som guldmedlem tillhör du en 
exklusiv skara. Förutom det som 
ingår i det vanliga medlem skapet 
får du även del av detta:

» Två sittplatsbiljetter till en   
   allsvensk hemmamatch
» Gratis bussresa till utvald 
   bortamatch
» Fri entré till ÖSK:s 
   hemmamatcher i Svenska 
   Cupens gruppspel
» Välj mellan en ÖSK-halsduk eller 
   Boken om Örebro SK
» 20% rabatt på souvenirer
» Inbjudan till guldträff där du får 
   träffa spelare och ledare i ÖSK

* Gäller för dem som tecknade ständigt 
medlemskap i ÖSK för  ett antal år sedan. 
Vi erbjuder inget ständigt medlemskap i 
dagsläget.

“PANDAKLUBBEN” 
KNATTE   60:- 

Knattemedlemskapet, som vi 
även kallar för “Pandaklubben”, är 
för de allra minsta i ÖSK:arna 
(0-12 år). Alla som går med i 
Panda klubben får:

» En snygg ÖSK-bild för inramning
» ÖSK-gnuggisar (tatueringar)
» Medlemspin

VÅRA MEDLEMSKAP:

KNATTE:  0-12 år  UNGDOM: 13 – 17 år  STUDENT:  Mecenatkort  VUXEN:  18 – 64 år  PENSIONÄR:  65+  FAMILJ :  Föräldrar och barn som bor hemma.

SÅ BETALAR DU:


