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IK  ODDE VOLD



#UPPÅT 
FRAMÅT!
IK Oddevold skall vara en mönsterförening i svensk 
elitfotboll med regional förankring och stort samhälls-
engagemang. 

Vi ska erbjuda en utvecklande verksamhet för barn 
och ungdomar och vara det naturliga valet för de bästa 
spelarna i regionen från 16 år och uppåt. Föreningen 
ska även erbjuda en utvecklande verksamhet för 
personer med funktionsvariation samt ha en ekonomi 
i balans.

VISSTE DU ATT...
• Vårt represen-
tationslag slutade 
på en imponerande 
tredjeplats som 
nykomlingar Ettan 
Södra 2022.
• Vårt målsätt-
ning är att klättra 
vidare uppåt med en 
långsiktig satsning 
på egna spelare och 
lokal förankring.

Verksamheten omfattar idag över 500 pojkar och flick-
or mellan 5-19 år, där de yngsta startar i vår fotbolls-
skola för att sedan växa med vår ungdomsakademi. 

Vår ungdomsverksamhet är en av de ledande i Bohus-
län och Trestad med en stabil tillväxt av både aktiva 
och ledare. Alla är välkomna i vår fotbollsgemenskap 
där vi jobbar efter Svenska Fotbollssförbundets rikt-
linjer och vill att så många som möjligt, spelar så länge 
som möjligt, för att bli så bra som möjligt.

VISSTE DU ATT...
• Våra akademilag U15, U17, U19 har de bästa  

ledarna som går att uppbringa i regionen med ett 
stort fokus på individutveckling och spelarutbildning.

• Vi för 36:e året arrangerar den populära turneringen  
Oddebollen med ca 200 lag som spelar fotboll under 
tre sommardagar ute på Gustavsberg.

PARA- 
FOTBOLL

UNGDOM& 
AKADEMI

Syftet med att bedriva Parafotboll är att utveckla och 
engagera spelare med funktionsvariation och integre-
ra dessa i övriga föreningen och samhället. 

Förutom träningar varje vecka står seriespel, SM, cuper 
och sociala sammankomster på programmet.

En god organisation, en professionell hantering av 
klubbens övriga evenemang och bearbetning av sam-
arbetspartners gör att Parasportsektionen ser ljust på 
framtiden och satsar framåt med optimism. 

VISSTE DU ATT...
• Vår turnering Oddevold Grunden Cup, årligen lockar 

upp mot 500 spelare till Uddevalla och Thordéngår-
den.



HUVUD- 
PARTNER

GULD- 
PARTNER

CSR- 
PARTNER

UNGDOMS- 
PARTNER

SILVER- 
PARTNER

BRONS- 
PARTNER

JÄRN- 
PARTNER

PRIS/ÅR 100 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 25 000 kr 15 000 kr 10 000 kr

DRÄKTREKLAM Senior 300 cm2 Senior 100 cm2 Grunden 200 cm2* Ungdom 200 cm2*  
+ Träningskläder**

LOGOTYP I  
LIVESÄNDNING ✓

LOGOTYP I DIGITALA 
MATCHANNONSER ✓ ✓

MATCHVÄRD ✓ ✓ ✓  
Delad

✓  
Delad

✓  
Delad

PRESENTATION I 
SOCIALA MEDIER ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LOGOTYP I DIGITALA 
NYHETSBREV ✓ ✓ ✓ ✓ Text Text Text

LOGOTYP MED  
LÄNK PÅ HEMSIDA

✓  
Toppbanner

✓  
Alla sidor

✓  
Alla sidor

✓  
Alla sidor

✓  
Partnersidor

✓  
Partnersidor

✓  
Partnersidor

ARENAREKLAM
exkl. materialkostnad 

Reservation för matcharena

✓  
+ Beachflagga

✓  
+ Beachflagga

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NÄTVERKET ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VIP-KORT 4 st 4 st 4 st 4 st 2 st 2 st 2 st

TILLVAL PARTNERMATCH 
☐ 1 kr    ☐ 3 kr    ☐ 5 kr

ODDEBOLLEN-PARTNER 
☐ 10 000 kr

GRUNDEN CUP-PARTNER  
☐ 10 000 kr

ODDEVOLDGOLFEN 
☐ 3000 kr/lag
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1 SATSAD KRONA PÅ ODDEVOLD GER 
10 KRONOR TILLBAKA TILL SAMHÄLLET
Ofta pratar vi om fotbollens betydelse i mjuka värden - fotboll förenar 
och engagerar. Att omvandla fotbollens betydelse för samhället sett 
till siffror har varit svårare - fram tills nu. Svenska Fotbollförbundet 

har tillsammans med UEFA tagit fram en SROI-studie – Social Return on 
Investment – som svart på vitt visar breddfotbollens betydelse för sam-
hället, sett till ekonomiska, hälsomässiga och sociala värden! 

IK ODDEVOLDS SAMHÄLLSNYTTA MED 500 AKTIVA SPELARE ÄR BETYDANDE!

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBESPARINGAR

5 417 500 KR
Ett hälsosammare samhälle med stora sjuk-
vårdsbesparingar som följd och färre sjukdoms-
fall av exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, dia-
betes, cancer samt minskad psykisk ohälsa.

SOCIALT VÄRDE

2 826 000 KR
VARAV IDEELLT ARBETE 2 615 000 KR
De sociala effekterna av Oddevold arbete base-
ras på minskad brottslighet, bättre förhållanden 
för unga, utbildning och ideellt arbete.

EKONOMI

945 000 KR
OCH 3 ARBETSTILLFÄLLEN
De direkta ekonomiska effekterna kommer 
huvudsakligen från investeringar i anläggningar 
och deltagarutgifter, samt skapandet av arbets-
tillfällen.

IK ODDEVOLD
Fossums Kvarnväg 4
www.oddevold.se
marknad@oddevold.se


