Vill du vara med och satsa?
Sponsring handlar till stor del om att anamma de mjuka
värderingarna i livet. Att nå ett utsatt mål, bidra till någonting
större eller hjälpa någon på vägen. Isabergs Ridklubb har en
flexibel inställning och vi är beredda att diskutera alla typer av
förslag och lösningar. Sponsring i form av material och
tjänster är naturligtvis därför också av intresse.

www.isabergsridklubb.se

Isabergs Ridklubbs Profil
Isabergs Ridklubb tillsammans med Annelis Ridcenter främjar god
hästhållning där vi tillsammans arbetar för att utveckla människor och
hästar och vår gemensamma anläggning.
Vi vänder oss till både lektionsryttare och privatryttare som vill satsa på
vidareutveckling i vår klubb. Vi inriktar oss främst på dressyr, hoppning,
distans och övrig hästkunskap.
Isabergs Ridklubb präglas av en hemkänsla där vi har roligt och verkar för
god gemenskap, gammal som ung.

Verksamhet
Isabergs Ridklubb är en kvalitetsmärkt ridskola som har en bred verksamhet
för alla från barn och ungdomar till vuxna. Ridskolan bedriver även
verksamhet för funktionsnedsatta.
Ridskoleverksamheten bedrivs på Annelis Ridcenters anläggning som
består av två stall, ett ridskolestall med 15 stallplaster och ett privatstall med
10 platser. På anläggningen finns även ridhus (20x40m), utebana (20x40)
och en större utebana (40x80m). Intill ridhuset finns en klubblokal och
även övernattningslokal med plats för 11 personer. Här finns kök, dusch,
toaletter och en samlingslokal. Vid stora utebanan finns ett
handikappanpassat klubbhus med en stor uteplats mot ridbanan.
IRK har ca 300 medlemmar, varav majoriteten är aktiva ryttare. Hit kan små
som stora komma för att lära sig ridningens grunder.
På Isabergs Ridklubb anordnas träningar i hoppning och dressyr. Klubben
har också utbildningar och ungdomsaktiviteter i konferensdelen. Det är
många duktiga barn/ungdomar och vuxna som deltar i tävlingar från de
lägsta cupperna till DIV 2. Vi har även ett ökat intresse för distans, där
klubben har medlemmar som har tävlat på landslagsnivå.

Kontakta oss för mer information:
Mikael Dahl Lindström
Sally Hultsjö

070-3447045
076-2329345

2. SPONSORHINDER

Tävlingar
Infångare

Sponsorhinder som ridklubben förbinder sig att använda på
samtliga klubbens hopptävlingar under 2 år, under förutsättning att
hindret är helt och följer gällande regler för hinderkonstruktion
samt att typen av hinder får användas för tävlingsklassen som
anordnas, enligt Tävlingsreglementet (TR).

www.gullmyrahinder.se

3. SPONSRA MATERIAL
Sponsring av priser för placerade i klasser. Antal placerade beror
på antal startande i klassen.
Företagets logo/namn presenteras vid tävlingen eller i
tävlingsprogram.

Isabergs Ridklubb arrangerar tävlingar från klubbnivå till lokalnivå.
Inriktningen på de tävlingar klubben arrangerar har främst varit dressyr och
hopp. Klubben har även framgångsrika medlemmar som tävlar inom distans
och fälttävlan. Klubben har en aktiv ungdomsverksamhet och har flera år i
rad deltagit i ridskolecupen.

Målsättning med sponsorverksamhet









Att med sponsormedel utveckla Isabergs Ridklubbs verksamhet
och dess medlemmars kunskaper om ridning och häst.
Profilera Isabergs Ridklubb som en aktiv klubb.
Ge sponsorer valuta för deras insatser.
Genomföra events och tävlingar tillsammans med ditt företag.
Stärka företagets image.
Exponering av ert företags logotyp/varumärke.
Skapa relation mellan näringslivet och fritidsverksamhet.
Anordna tävlingar för regionens alla aktiva tävlingsryttare.

Sponsrings alternativ
1. REKLAMSKYLT I RIDHUSET

Alt 1. Skylt 1200x600mm

Som sponsor stödjer man







Sveriges största flicksport.
En ridklubb som drivs med 100% ideellt arbete.
En bred sport där utövarna verkligen brinner för vad de gör.
En ridklubb som satsar på ungdomsverksamhet, och ökad häst- och
ridkunskap.
Ridklubbens tävlingssektion (hopp/dressyr/distans) som anordnar
tävlingar på klubb- och lokalnivå.
En ridklubb som satsar på ridning för funktionsnedsatta.

Företag som sponsrar skylt i ridhuset syns även på vår hemsida med länk
till sponsornshemsida.

1 årigt avtal för sponsorskylt i ridhus 2000kr /år, reklamskatt
tillkommer.
Sponsorn bekostar själv sin skylt.
Ridklubben monterar skylten på avsedd plats i ridhuset.

Alt 2. Skylt 2400x600mm eller 1200x1200mm.
1 årigt avtal för sponsorskylt i ridhus 4000kr/år, reklamskatt
tillkommer.
Sponsorn bekostar själv sin skylt.
Ridklubben monterar skylten på avsedd plats i ridhuset.
Kostnaden för tillverkning av skylt är runt 1000:- och blir billigare
vid beställningar på 5 eller 10 skyltar. Kontakta klubben för
beställning och samordning skylt.
De skyltar som finns i manegen plockas aldrig ner under
sponsorperioden, sitter uppe även vid av andra företag sponsrade
tävlingar.
Är du intresserad av en sponsorskylt kontakta
Mikael Dahl Lindström
Sally Hultsjö

070-344 7045
076-232 9345

