
Vi söker långsiktiga partners för att
stödja vår växande verksamhet

Träna, Tävla, Trivas!

www.stockholm-top.se



Stockholm Top Gymnastics grundades 1992 med
målsättningen att bli Sveriges ledande förening inom kvinnlig
artistisk gymnastik. Det lyckades vi med och har 25 år senare
vuxit till en förening med över 1500 medlemmar fördelat på
tre huvudsektioner:

Artistisk gymnastik är den disciplin vi
känner igen från de Olympiska Spelen.
Vår största stjärna Veronica Wagner har
tillsammans med övriga STG-gymnaster
varit i toppen på svensk gymnastik
sedan föreningen grundades. I kvinnlig
artistisk gymnastik kombineras styrka,
vighet, fart och grace i redskapen bom,
barr, fristående och hopp. Stockholm
Top Gymnastics har idag Sveriges
största sektion för kvinnlig artistisk 
gymnastik med ett stort antal
duktiga gymnaster och tränare.

Truppgymnastiken är en fartfylld lagsport där STG vunnit stora
        framgångar med bland
        annat ett EM-guld och 8
        raka SM-guld Inom trupp
        tävlar man i tumbling,
        fristående och trampett. Nu
        satsar vi återigen på att nå
        högsta nationella och
        internationella nivå. Vår
        truppsektion har stark tillväxt
        och mycket talangfulla
        gymnaster och ledare.



Barn-, och Basgymnastiken är vår grund. Här engagerar sig våra
ideella tränare i att träna flickor i gymnastikens grundformer.
Rörelseglädjen som skapas i barngymnastiken ligger till grund för att
senare fortsätta inom trupp–, eller artistisk gymnastik. Att vara ledare
för en av våra barngrupper kanske är det roligast man kan göra.
Stockholm

Stockholm Top Gymnastics vill fortsätta vara ledande inom svensk
gymnastik. Vi har en spännande vision som innefattar större
internationella framgångar och fortsatt tillväxt i antal medlemmar
och aktiva. Vi har investerat i en egen hall som nu är basen för vår
växande verksamhet med kvalitet och en sund värdegrund i fokus.
För att nå våra mål behöver vi hjälp av änglar och sponsorer. Med Er
hjälp så kan vi fortsätta TRÄNA, TÄVLA och TRIVAS!



Det är enkelt och kul att bli sponsorpartner till Stockholm Top
Gymnastics. Välj något av våra paket Guld, Silver eller Brons.
Har du en egen idé om hur, eller hur mycket du vill stötta vår
verksamhet kontakta vår Föreningschef på mail
foreningschef@stockholm-top.se.

50% av sponsrat belopp kan öronmärkas för en speci�k träningsgrupp eller sektion. Resterande 
50% fördelas enligt föreningens verksamhetsplan.

SPONSORPAKET

Hemsida - exponering efter 
sponsornivå med logo och 
länk till partners hemsida.

STG - hallen. Exponering 
på sponsortavla som
välkomnar alla medlemmar till 
vår fina hall.

Sponsordiplom och
sponsorkort som berättigar till 
fritt inträde vid STG
evenemang och tävlingar.

Sponsortavla och omnäm-
nade vid STG arrangemang 
och tävlingar.

Vepa/beachflagga och
speciellt omnämnade av
speaker vid STG
arrangemang och tävlingar.

Exponering på inbjudan till STG
arrangemang och tävlingar.


