
PARTNER NÄSETS SK 2022
En av Göteborgs ledande fotbollsföreningar



NÄSETS SK

Bildades 20 april 1953

Klubbhus vid vackra Åkeredsvallen, Näset

Värderingsstyrt, glädje, kamratskap, utveckling

Arbetar aktivt för att ha en jämn fördelning mellan 
manliga och kvinnliga ledare 

En av Göteborgs största fotbollsföreningar

Erbjuder både bredd och spets på både dam- och 
herr- sidan

Över 800 aktiva spelare

Ca 200 aktiva ledare

Totalt ca 1 000 medlemmar



NÄSETS SK

Näsets SK är en av Göteborgs största fotbollsföreningar med 
över 850 spelare och ca 200 ledare. Våra fantastiska ledare 
arbetar kontinuerligt med att ge våra tjejer och killar bästa 
möjliga fotbollsutbildning men också en utbildning i 
föreningsmiljö, präglad av Näsets SK´s värderingar.  

Förutom fotbollsrelaterad utbildning, fokuserar vi som förening 
mycket på mjuka värden och sociala aktiviteter såsom 
fotbollsgala, värderingsdisco, Näsetdagen, höstlovs häng osv. 

Oavsett vilken nivå man som fotbollsspelare slutligen når, ska 
tiden i Näsets SK präglas av goda minnen runt våra värderingar, 
kamratskap, glädje och utveckling, 

Näsets SK är en breddförening med stor barn- och 
ungdomsverksamhet, med ett självklart mål att tjejer och killar 
ska få precis samma möjlighet att få utvecklas i sin idrott.  
Näsets SK vill samtidigt också vara en förening som ligger i 
framkant vad gäller spets. På pojksidan samarbetar vi med 
Utsikten BK, genom akademiupplägg i flera åldrar. På flicksidan 
har vi startat upp ett nytt F17-lag som deltar i en SM-serie.  



NÄSETS SK

Näsets SK´s representationslag spelar I Division 2 (damer) 
och division 4 (herrar)

Näsets SK har lag i alla åldrar. Vi är nästan lika stora i våra 
tjejgrupper som i våra killgrupper och det är roligt att 
uppleva flickfotbollen växa så starkt som den gör hos oss. 

I våra tränargrupper jobbar vi som klubb aktivt för att ha en 
jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga ledare. Vår 
målsättning är att vara en av de ledande föreningarna i 
förbundet. Med ledande menar vi antalet spelare, möjlighet 
till bredd och spets, helt oberoende av kön. 

Vi är en förening, där alla ska få samma möjligheter att 
utvecklas som fotbollsspelare och människa. 



Genomsyrar hela vår verksamhet. Våra förväntningar på oss själva och våra 
sponsorer är att vi strävar efter att uppnå dessa värderingar i allt vi gör

GLÄDJE KAMRATSKAP UTVECKLING



PARTNERNIVÅ 2022
GLÄDJE     KAMRATSKAP     UTVECKLING

ARENAPARTNER 

Namn på separat/egen 
arenaskylt

Invigning av nya arenan

Tre banderoller på 
Åkeredsvallen

Exponering på www, 
instagram, facebook

Sponsornätverket 

Medlemsnätverket, riktade 
erbjudanden 

Prisutdelare (matchens 
lirare) 3 matcher dam/3 
matcher herr

Nyttjande av klubbhus för 
konferens   

Egna önskemål

Frukostfredag, 4 ggr/per år

GULDPARTNER
40 000 kr/år

Namn på gemensam 
arenaskylt

Logo – Seniorlag/F17 
(två års avtalstid)
Exponeringsrätt logo 
ungdoms och ledarkläder.

2 banderoller på 
Åkeredsvallen*

Exponering på www, 
instagram, facebook

Sponsornätverket 

Medlemsnätverket, riktade 
erbjudanden

Prisutdelare (matchens 
lirare) vid ett tillfälle

Nyttjande av klubbhus för 
konferens

Frukostfredag, 4 ggr/per år

SILVERPARTNER
20 000 kr

Namn på gemensam 
arenaskylt

Banderoll på 
Åkeredsvallen*

Exponering på www, 
instagram, facebook

Sponsornätverket

Medlemsnätverket, riktade 
erbjudanden

Nyttjande av klubbhus för 
konferens

Frukostfredag, 4 ggr/per år

BRONSPARTNER
10 000 kr

Namn på gemensam 
arenaskylt

Exponering på www, 
instagram, facebook

Banderoll (1x 3 meter) på 
Åkeredsvallen*

Frukostfredag, 4 ggr/per år

FÖRETAGS-
PARTNER, 5000 kr

Namn på gemensam 
arenaskylt

Exponering på www, 
instagram, facebook

Banderoll på Åkeredsvallen 
(100 cm x 145 cm)*

Frukostfredag, 4 ggr/per år

*Partner bekostar tillverknings- och 
monteringskostnader ca 1500 kr/banderoll



ARENAPARTNER 2022
GLÄDJE     KAMRATSKAP     UTVECKLING

Företagsplacering 
Egen arenaskylt (alternativt tillsammans med annan 
Arenapartner placeras enligt överenskommelse)

Exponering på www, instagram, facebook

När nya arenan presenteras vill Näsets SK göra detta 
med ARENAPARTNER

Tre banderoller på Åkeredsvallen placeras enligt 
önskemål

Prisutdelare (matchens lirare) för seniormatch

Nätverk
Partnernätverket består av ARENA, GULD, samt  
SILVERPARTNERS

Nätverket träffas 2 gånger årligen

Genom Näsets SK stora medlemsnätverk, har 
ARENAPARTNER möjlighet till riktade erbjudanden 

Nyttjande av klubbhus för konferens  

Frukostfredag, 4 ggr/per år



GULDPARTNER 2022
GLÄDJE     KAMRATSKAP     UTVECKLING

Företagsplacering 
Namn i största storlek på gemensam arenaskylt
(exklusive ARENAPARTNER) 

Exponering på www, instagram, facebook

Logo på seniorlagens samt F17 matchställ. 
Exponeringsrätt logo på ungdoms och ledarkläder.
(2 års avtalstid) 

Prisutdelare (matchens lirare) vid ett tillfälle

Exponeringsrätt  banderoller på Åkeredsvallen. 
Placeras i samråd

Nätverk
Partnernätverket består av ARENA, GULD, samt  
SILVERPARTNERS

Nätverket träffas 2 gånger årligen. 

Genom Näsets SK stora medlemsnätverk, har 
GULDPARTNER möjlighet till riktade erbjudanden 

Nyttjande av klubbhus för konferens 

Frukostfredag, 4 ggr/per år



SILVERPARTNER 2022
GLÄDJE     KAMRATSKAP     UTVECKLING

Företagsplacering 
Namn på gemensam arenaskylt

Exponering på www, instagram, facebook

2 banderoller på Åkeredsvallen. Placeras i samråd

Nätverk
Partnernätverket består av ARENA, GULD, samt  
SILVERPARTNERS

Nätverket träffas 2 gånger årligen. 

Genom Näsets SK stora medlemsnätverk, har 
GULDPARTNER möjlighet till riktade erbjudanden 

Nyttjande av klubbhus för konferens 

Frukostfredag, 4 ggr/per år



BRONSPARTNER 2022
GLÄDJE     KAMRATSKAP     UTVECKLING

Företagsplacering 
Namn på gemensam arenaskylt

Exponering på www, instagram, facebook

Banderoll på Åkeredsvallen. Placeras i samråd

Nätverk

Frukostfredag, 4 ggr/per år



FÖRETAGSPARTNER 2022
GLÄDJE     KAMRATSKAP     UTVECKLING

Företagsplacering 
Namn på gemensam arenaskylt

Exponering på www, instagram, facebook

Banderoll (100 cm x 145 cm) på Åkeredsvallen. 
Placeras i samråd

Nätverk

Frukostfredag, 4 ggr/per år



PRIVATSPONSOR 2022
GLÄDJE     KAMRATSKAP     UTVECKLING

Exponering
Namn på gemensam arenaskylt

Exponering på www, instagram, facebook



Förmåner till medlemmar
GLÄDJE     KAMRATSKAP     UTVECKLING


