
 

Turn Sponsor 

Idag är Göteborgs Turnförening över 750 medlemmar inom barn-, Trupp- och Artistisk gymnastik 2020. 

Vi är en framgångsrik breddklubb med spets framförallt inom Artistisk gymnastik där vi har flera av 

Sveriges bästa gymnaster i olika åldrar. 

Vi växer kraftigt och har en ambition att växa ännu mer. Efter invigningen av Torshallen 2016, i centrala 

Torslanda, fick klubben en samlingsplats som vi länge saknat då vi varit utspridda i många olika hallar i 

Göteborg.  

 

  
 

Gymnastiken är en av de idrottsgrenar som har växt kraftigast i Sverige sista 10 åren. Den är bland de 

fem idrotter som har flest medlemmar. Gymnastiken är också en väldigt bra bas för många även om de 

senare väljer andra idrotter i och med att man tränar mkt grundövningar i balans, styrka och 

kroppskoordination från tidig ålder. 

Sedan flera år har vi en utbildningsmodell som kommer hjälpa oss att ta nästa steg i vår expansion. 

Vi är stolta över att genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete engagerar många äldre gymnaster 

tillsammans med vuxna ledare. Det har gjort att många ungdomar stannar längre i föreningen och 

utvecklar sitt ledarskap samtidigt som de tjänar en extra peng. 

Vi har anställda tränare och ideellt arbetande tränare med spetskompetens och erfarenhet inom 

gymnastik som få gymnastikföreningar i Sverige kan mäta sig med.  

Torshallen ger oss möjlighet till större exponering och gör att vi kan erbjuda exponering på ett attraktivt 

sätt. 

 

Sponsring ger oss möjlighet att köpa utrustning till hallen, ge barnen det lilla extra såsom läger samt att 

hålla ledarna utbildade på bästa sätt. 

Vi kommer gärna och pratar med er vid intresse. Andra möjligheter än paketen nedan är såklart möjliga. 

Kontakta ordforande@goteborgsturn.se eller ring 0728803780 (Robert Smith – Ordförande) 

mailto:ordforande@goteborgsturn.se


 

Sponsor Paket 

Guld 

15000 kr / år 

• Egen skylt 2x1,5m i Torshallen, tryckkostnad tillkommer.  

• Egen monter på Turndag och andra event som klubben anordnar varje år. 

• Banner på Turns hemsida och i medlemsbrev som går ut två gånger/år. 

• Sponsorer kommer uppmärksammas på olika sätt, bland annat verbalt på tävlingar och event 

som föreningen anordnar, i Programblad etc 

• En gång per termin uppmärksammas alla sponsorer på utskick på Turns Facebook sida.  

Sponsorn uppmärksammas med namn och en text (max 20rader) samt bild efter avtal med 

styrelse.  

• Möjlighet att komma och presentera på Turns årliga ledardag. 

• Gratis inträde på Turndagen och av Turn anordnade tävlingar/event för upp till 10 personer, fika 

ingår. 

• Information från klubben om hur verksamheten går/utvecklas minst två gånger/år via email eller 

möte med representant från styrelse. 

• Två gratis PT timmar med våra duktiga tränare (upp till tre deltagare/ tillfälle) 

Silver 

5000 kr/år 

• Egen skylt 1x0,5m i Torshallen, tryckkostnad tillkommer.  

• Banner på Turns hemsida och i medlemsbrev som går ut två gånger / år. (mindre storlek än Guld) 

• Sponsorer kommer uppmärksammas på olika sätt, bland annat verbalt på tävlingar och event 

som föreningen anordnar.  

• En gång per termin uppmärksammas alla sponsorer på utskick på Turns Facebooksida.  

Silver sponsorer uppmärksammas med namn och typ av sponsoravtal. 

• Gratis inträde på Turndagen för 4 personer, fika ingår. 

• Information från klubben om hur verksamheten går/utvecklas minst två gånger/år via email.  



Brons 

2000 kr/år 

• Företagsnamn på gemensam skylt med andra Bronssponsorer (ca 1cm hög text centralt placerad 

i Torshallen). Tryckkostnad tillkommer. 

• Namn listat på Turns hemsida under sponsorer. 

• En gång per år uppmärksammas alla sponsorer på utskick på Turns Facebooksida.  

Bronssponsorer uppmärksammas med namn och typ av sponsoravtal. 

• Gratis inträde på Turndagen för två personer, fika ingår. 

• Information från klubben om hur verksamheten går/utvecklas minst två gånger/år via email. 

 

 

Turn vän (obs detta är inte samma som medlemskap) 

200kr/år 

• Gratis inträde på Turndagen för en person fika ingår. 

• Alla Turnvänner namnges (om de vill) på hemsidan 

 

Inget av sponsoravtalen medger rösträtt eller medlemskap i föreningen. 

 Välkomna att sponsra en blomstrande förening. 

 


