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90 år av idrottsverksamhet i Vasastan
Norrtulls Sportklubb (NSK) grundades 1926 och har en lång erfarenhet av barn- och ungdomsidrott 
som visat på stark tillväxt. De senaste tio åren har antalet aktiva barn och ungdomar fördubblats.

Våra Värderingar

Alla får vara med
I NSK välkomnar vi alla barn och ungdomar oavsett om de vill vara med för lekens och motionens 
skull eller för att lägga en stabil grund för en idrottskarriär. Detta gör vi dessutom helt utan kölistor och 
prov-träningar.

Alla är lika värda
Vi erbjuder alla våra medlemmar en verksamhet som håller hög kvalitet. Alla spelare oavsett 
ambitions-nivå ska få tillgång till kvalificerade och välutbildade tränare, bra träningstider och 
ekonomiskt stöd från klubben.

Alla på egna villkor
För oss är det viktigt att alltid synliggöra den enskilda individen. Varje spelare ska själv få påverka sin 
egen utveckling genom utvecklingssamtal och själv välja den bana som passar spelaren bäst.

5 idrotter: bandy, bordtennis, fotboll, handboll och innebandy

2200 aktiva spelare, de flesta i åldern 6-18 år

150 ideella ledare med stort engagemang

60 utbildade ledare i åldern 14-23 år

600 lägerdeltagare varje år



Samarbetspaket

• Klickbar länk samt erbjudande på Norrtullssk.se året om

• Marknadsföring i våra sociala medier 2 gånger per år

• Utskick till NSK-medlemmar 1 gång per år

• Partnerträff 1 gång per år

• Medpartner till en tillställning NSK anordnar

• Logga i vår klubblokal (exklusive kostnad för tryck)

• Diplom-visa att ni stöder NSK

• Tryck på träningströja (exklusive kostnad för färgtryck)

• Tillgång till vår klubblokal för möten eller konferenser

• Logga i samtliga medlemsutskick

Huvudpartner 

Som huvudpartner till NSK finns möjligheten för dig att skräddarsy ett 
paket som passar just er.

I paket som huvudparter ingår allt från tidigare paket. 

Guldpaket 



Samarbetspaket

Bronspaket 
• Logga och länk på hemsidan

• Marknadsföring i våra sociala medier 1 gång per år

• Partnerträff 1 gång per år

• Diplom - visa att ni stöder NSK

Silverpaket 
• Klickbar länk samt erbjudande på Norrtullssk.se året om

• Marknadsföring i våra sociala medier 1 gånger per år

• Utskick till NSK-medlemmar 1 gång per år

• Partnerträff 1 gång per år

• Medpartner till en tillställning NSK anordnar

• Logga i vår klubblokal (exklusive kostnad för tryck)

• Diplom - visa att ni stöder NSK

Alla paket erbjuder dig chansen att stötta just ditt lag!
Som samarbetspartner kan du välja att stötta ett speciellt lag och dess lagkassa, 
detta gäller för alla lag i Norrtull Sportklubbs alla sporter. Där 40% av ditt paket 
kommer gå direkt till er lagkassa. 
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