
 

Aftale gavner unge i Heinsvig 

Sportens venner i Heinsvig står bag aftalen med OK og Dagli’Brugsen, og tre foreninger nyder godt 

af deres arbejde. Det er Heinsvig IF, Heinsvig Badmiontonklub og De Grønne Spejdere.  

”Vi bruger vores part af sponsorpengene på vores ungdom,” fortæller kassereren for Heinsvig IF 

Mads Kragh, og han forklarer videre: ”Det er blandt andet med til at holde vores kontingent nede, så 

alle kan være med. Et højt kontingent holder måske nogle væk, så derfor yder vi støtte til dette 

formål. Vi bruger også penge på at uddanne vore træner uanset hvilken afdeling der er i, og så støtter 

vi også afslutninger for børnene i de forskellige afdelinger, og køber også ekstra spilletøj når det er 

nødvendigt. Vi har et kanon samarbejde med Dagli’Brugsen, der støtter os ved alle lejligheder, og vi 

er meget taknemmelige for det samarbejde, som betyder utrolig meget for foreningerne og byen.” 

Gruppeleder Jette Lund Kruse fra De Grønne Spejdere siger: ”Vi har fået monteret nyt tag på vores 

materiale hal, og så har vi brugt penge på bålsteder. Her i uge 37 har vi afholdt ”Kolle-Kolle-uge”! 

Det vil sige at vi har haft ca. 40 spejdere og ledere til overnatning fem nætter i vores hytte. Og så har 

de skullet passe skole og arbejde ved siden af. Så vi har haft fælles spisning og madpakkesmøring og 

de har hygget sig sammen selv om de er fra alderen 10 til 17 år. Så har det fungeret fint med 

kammeratskabet på tværs af alderen.” 

Formanden for Heinsvig Badmintonklub Heine Madsen beretter: ”Vi bruger vores sponsorpenge på 

vore ungdomshold. Vi har hold i U 15 og U17som deltager i holdturneringer, og dette støtter vi, da 

det er med til at give spillerne oplevelser, både på banen og udenfor. For de yngre afholdes 

Træffestævner via DGI, og det er oftest i nabobyerne. Her får man mulighed for at spille med andre 

som er på samme niveau som dem selv, og dertil yder vi også støtte. Vi bruger også penge på at 

sende vore trænere på kurser, og selv om det måske var nok med en træner til vores ungdomsspillere, 

så har vi tilknyttet to trænere, så børnene får mere ud af træningen.”   

Det kan godt betale sig at tanke hos Dagli’Brugsen i Heinsvig. Nu har Sportens Venner i 

Heinsvig modtaget næsten 22.000 kr. plus moms for det seneste år, og de bliver fordelt til tre 

foreninger, Heinsvig IF, De Grønne Spejdere og Heinsvig Badminton. 

Pengene har OK’s kunder sparet op til klubben ved at tanke på deres OK Benzinkort. Når man 

vælger at knytte sit benzinkort til sponsoraftalen, støtter man gratis med et øre beløb for hver liter 

brændstof, der tankes på kortet. Det koster med andre ord ikke kunden ekstra at tanke, da det er OK 

og Dagli’Brugsen i Heinsvig, der udbetaler pengene.  

Op til 15 øre for hver liter 

OK arbejder løbende på at udvikle sit sponsorkoncept. Sponsoraftalen med den pågældende klub 

eller forening kan i alt opnå 15 øre i støtte for hver liter, bilisten tanker. Der er først og fremmest 5 

øre for at tanke brændstof. Men også 5 øre for samme liter brændstof, hvis bilisten er el-kunde i OK 

og yderligere 5 øre, hvis man har mobiltelefoni hos OK. På den måde kan man faktisk støtte 

lokalsporten med i alt 15 øre, hver gang man tanker en enkelt liter brændstof. 

Lokale aktiviteter er OK 



OK har i en lang årrække støttet mange forskellige sportsaktiviteter i Danmark, herunder 

lokalsporten.  

”Vores tankstationer spiller en rolle i lokalsamfundet, og derfor er det naturligt at give noget tilbage 

til lokale klubber og foreninger. Lige nu har mere end 1.600 foreninger fordelt over hele landet en 

sponsoraftale med OK,” siger Anders Knudsen, salgsdirektør i OK. 

FAKTA OM OK OG SPONSORATET 

- OK er et dansk andelsselskab, ejet af cirka 12.000 kunder og forhandlere 

- OK forsyner boligejere, landbrug og erhvervsliv med olie, naturgas, varmepumper, el, 

mobiltelefoni og forsikringer. OK er desuden med i samarbejder omkring biogas-stationer og brint-

stationer.  

- Foruden sporten har en OK-kunde mulighed for at støtte arbejdet i SOS Børnebyerne, Colitis-Crohn 

Foreningen, Foreningen Broen, Mødrehjælpen, Dyrenes beskyttelse, ADHD Foreningen, Danske 

Hospitalsklovne, Grønlandsfonden, Parasport Danmark mv.  

 Med venlig hilsen 

Per Dyrholm, Freelancejournalist/OK 

 


