Sponsringsprogram
Stenungsunds Ridklubb
Nu är vi igång och behöver fortsatt ditt stöd!
Nu är vi på gång! Vi har under flera år kämpat för att kunna skapa bättre förutsättningar för våra
hästar, medlemmar och anställd personal och nu äntligen har vi grund förutsättningarna för en
verksamhet!
Vi har ett nytt stall och ny varmdel med cafeteria, kontor och omklädningsrum.
Föreningen har lånat pengar mot kommunal borgen och kämpar för att hålla nere avgifterna i
verksamheten. Därför söker vi fortsatt aktivt samarbetspartner som kan se möjligheterna i vår
verksamhet, samt har viljan att stötta oss i vår verksamhet.
Vi vänder oss därför till dig och undrar om du vill vara med?

Vår verksamhet
Vi har 300 ridande per vecka på våra ridlektioner, men det som inte syns är de möjligheter som
erbjuds medlemmarna i form av samlingsplats. Alla medlemmar är välkomna att vara med i stallet
från kl 8 till ca 21 alla vardagar. Alla får vara med och kan hjälpa till med stall o anläggning, man
kan pyssla med favorit hästen eller ”hänga” med kompisar i cafeterian. Under hela tiden finns
personal på plats att fråga eller be om hjälp. Det finns medlemskök så mat för hela dagen kan
medtagas. Detta är alldeles gratis! Här umgås vi också över åldersgränser och hjälper varandra. Det
är allmänt känt att stallungdomar har goda förutsättningar att bli bra ledare.
Vi erbjuder många olika alternativ och vänder oss till företag, organisationer och privatpersoner.

Våra avtal:
Sponsring av Stora ridhuset

40.000 kr

Box & Häst

30.000 kr

Box +reklamplats i Cafeterian

15.000 kr

Sponsring av Box

10.000 kr

Reklamplats i manegen och på hemsidan

5.000 kr

Reklamplats i manegen

3.500 kr

Namnskylt/logga på stallväggen

1.000 kr

Hoppas att du vill vara med oss och bygga för ungdomar i framtiden!
Kontaktpersoner: Ann Olofsson 073-319 27 02, Pernilla Werner 0734-274925
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