SLEMMESTAD OG OMEGN TURNFORENING (SOT) TILBUD OM SAMARBEID PÅ FØLGENDE NIVÅ:
Slemmestad og Omegn Turnforening (SOT ) ble stiftet i 2006.
I 2015 hadde foreningen 422 aktive medlemmer fra både Hurum & Røyken. Turnforeningen tilbyr
barn & unge i Hurum og Røyken trening i gym &turn. Turn er en krevende idrett å drifte fordi
treningen krever stor trenertetthet og høy fagkompetanse. Turnforeningen flyttet i 2014 inn i et nytt
lokale i Hurumveien i Åros, her er vi sentralt plassert for barn & unge i begge kommuner.
Turnforeningen er tilsluttet Norges Turnforbund, og derved NIF og er et ideelt idrettslag.
Det at vi kan tilby trening i gym&turn på dette nivå til våre barn og unge er fantastisk flott. Det har
blitt gjort svært mye dugnadsarbeid i hallen i Hurumveien, og hallen fremstår nå som en god
treningsarena. Idrettslaget har de siste 2 årene arbeidet for å få til en forbedring av
treningsfasilitetene, og det er kjempegøy å se at laget har lykkes i dette takket være flotte ildsjeler.
For å kunne tilby våre utøvere konkurransedrakter, og forbedringer i hallen er vi avhengig av å få
støtte fra det lokale næringslivet, og håper at dette er noe du og ditt firma har mulighet til å være
med på.

NIVÅ
PRIS
Logo nettside forside
Samarbeidspartnere opplisting web
Logo signatur administrasjon
Rett til å sende ut tilbud til medlemmene i SOT 2 ganger
per år via nyhetsbrev fra SOT
Logo på program/ invitasjoner til stevner & turneringer
Opplisting på program / invitasjoner til stevner og
turneringer
Plakat i turnhallen
Rett til beach flagg ved turneringer / stevner ute ved
innkjøring og inne
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Ved nærmere spørsmål rundt samarbeidsavtaler ta kontakt med SOT ved styremedlem Mari
Myhrene (mari@myhrenegard.no / 91690906 eller leder i SOT Marlou Beulens,
leder@slemmestadturn.no ).
Bidra til et rikere aktivitetstilbud på Hurumhalvøya, bli samarbeidspartner av SOT.
Les mer om vår aktivitet på slemmestadturn.no

Hilsen Styret i SOT

Slemmestad og Omegn Turnforening, Hurumveien 43 A, 3473 ÅROS

www.slemmestadturn.no

