Vindelns Ridklubb söker nu sponsorer och samarbetspartners som vill
synas i verksamheten och stödja klubben
Vi hoppas att Du och ditt företag vill vara med och sponsra vår verksamhet. Som sponsor bidrar Du
till att utveckla Vindelns ridklubbs verksamhet samtidigt som ditt företag exponeras i ett positivt
sammanhang vilket är med och bygger ditt varumärke.
Kort om verksamheten
Vindelns ridklubb vill vara en ridklubb där alla, ung gammal, kille som tjej, ska känna sig välkomna! Vi
värnar om våra medlemmar, och vi vill genom hög kvalitet, omsorg och långsiktighet bygga en
modern och attraktiv ridklubb. Vi vill vara en god förebild inom ridsporten och vill att såväl barn,
ungdomar och vuxna, nybörjare som tävlingsryttare, såväl aktiva ryttare som föräldrar och kompisar
ska trivas och ha kul hos oss. Verksamheten för barn ska syfta till att barnen har roligt och att den till
stor del upplevs som lek. Den ska också stimulera barnen att ta ansvar och skapa förutsättningar för
bra attityder och värderingar till häst och människa. Vi ger även våra elever möjlighet att prova på
tävling med ridskolans hästar.
Tillsammans med en gedigen ridskoleverksamhet bedriver föreningen även en aktiv klubbverksamhet
och är dessutom stolta arrangörer av både lokala, regionala och nationella tävlingar.
Ridskolan har en bred verksamhet och har under ett år ca 20 000 besökare.
Ungdomar
På friluftsdagar och elevens val finns ridning med som val för eleverna. Under kvällar och helger fyller
klubben en viktig funktion som viktig mötesplats och ungdomsgård för många unga.
Flyktingar
Ridklubben kan genom projekt erbjuda gratis ridlektioner för flyktingbarn och ungdomar varje vecka.
Detta har varit väldigt uppskattat och många har fortsatt efter projektet!
Funktionsnedsatta/Rehabilitering
Föreningen erbjuder regelbundet ridning för personer med funktionsnedsättning och även som
rehabilitering. Ridningen och kontakten med hästarna betyder otroligt mycket för dessa personer.
Detta är mycket uppskattat!
Träning för tävlingsryttare
För våra tävlingsryttare har vi genomfört extra träningar där några av Sveriges bästa tränare drillat
ryttarna. Klubben har även ordnat träningsläger i egen regi. Båda dessa aktiviterer har även lockat
ryttare från andra klubbar. Kul!
Framgångar på tävlingsbanorna
Vindelns Ridklubb har deltog under 2017 med flera lag i ponny hoppning som alla stod sig bra i
konkurrensen. I övrigt har framgångarna för våra hoppryttare på ponny varit stora även 2017 med
många fina av placeringar för Vindelns ryttare på alla olika nivåer. Många ekipage har legat i topp på
resultatlistorna på tävlingar och ligger även högt på Västerbottens Ridsportförbunds rankinglistor har
vi flera duktiga ekipage i topp.
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Huvudsponsor
Detta är vårt viktigaste och mest omfattande sponsorpaket som ger företaget en framträdande plats i
Ridklubbens verksamhet. Som huvudsponsor för vår tävling får du ditt företag exponerat på vår webbplats,
i tävlingsprogram och dessutom får ni möjlighet att sätta upp reklamskyltar i ridhuset och på vår utebana.
Vidare ges möjlighet att profilera företaget i samband med arrangemang och tävlingar, samt genomföra
ett företagsevent per år med ridning för personal eller familjer. Vi erbjuder också som del av avtalet ett
företagsarrangemang varje år, förslagsvis som personal- eller kundaktivitet.
I avtalet ingår följande:









Exponering med skylt på inom- och utomhusbana
Exponering med logga på vår hästtransport
Exponering med skylt i ridhuset, centralt placerad mot läktaren
Exponering med företags logga på Vindelns ridklubbs webbplats
Exponering med sponsorskylt i cafeterian på ridklubben
Exponering med annons i tävlingsprogram
Exponering av företaget i samband med tävlingar
Erbjudande om ett företagsarrangemang varje år

Avtal tecknas om 2 år. Ert företag bekostar skyltar för reklam och dekal till hästtransport. Vi ombesörjer
uppsättning av skyltar.

Pris: 25 000 kr per år
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Klass sponsor

Klassponsor ”light”:

Som klassponsor får ert företag en klass
uppkallad efter sig under tävlingarna,
exempelvis ”Stallvrån Hoppet”. Ert
företags namn finns med på ett tjusigt
täcke som går till vinnande ekipage i
sponsrad klass. Under tävlingarna gör vi
också reklam för ert företag med valfri
speakertext. Företagets logga i
propositionen, ryttarmeddelandet och
programbladet. Ni får även möjlighet att
under tävlingsdagarna ställa ut
reklamskyltar på tävlingsplatsen
alternativt presentera annat
informationsmaterial eller om ni så vill,
tillgång till en plats att ställa ut ert
företags monter på.

Som klassponsor light får ert företag en klass
uppkallad efter sig under tävlingarna, exempelvis
”Stallvrån Hoppet”. Under tävlingarna gör vi också
reklam för ert företag med valfri speakertext.
Företagets logga i propositionen, ryttarmeddelandet
och programbladet.

Pris: 5000 kr/ klass

Pris: 2500 kr/ klass

Hindersponsor
Köp ett tävlingshinder och designa det i
verksamhetens färger, med logga och igenkännande
symbolik.

Pris: beroende på produktionskostnad,
kontakta oss!

Eller har du andra önskemål och behov? Kontakta oss för en diskussion,
så skräddarsyr vi en lösning som passar ert företag. Inget bidrag till vår
förening är för litet!

Vi är mycket tacksamma för ditt stöd och kommer att ta väl hand om dig som sponsor!
Hälsningar Vindelns Ridklubb info@vindelnsridklubb.se
Maud Ericson, sponsoransvarig, Vindelns Ridklubb 070-664 57 74 maudericson@hotmail.com
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Vilken klass vill ert företag sponsra?
Under år 2018 kommer vi på Vindelns Ridklubb att arrangera en 3 dagars tävling på nationell nivå
samt en 2 dagars tävling på regional nivå. Våra tävlingar har under åren varit mycket uppskattade och
lockat till sig deltagare från hela Norrland vilket innebär ett gyllene tillfälle för ert företag att synas.
3-dagars nationell ponnytävling 1-3 juni 2018

Fredag 1 juni
Klass Sponsor
LD __________________________________
LC ___________________________________
LB___________________________________
LA ___________________________________
Lördag 2 juni
Klass Sponsor
LC ___________________________________
LB___________________________________
LA ___________________________________
MSV B________________________________
Söndag 3 juni
Klass Sponsor
LA ___________________________________
MSV B ________________________________
MSV A ________________________________
LB ___________________________________
LA ___________________________________
2-dagars nationell häst och ponnytävling 1-2 september 2018
OBS!
HYPOTETISKA KLASSER ÄN SÅ LÄNGE
j
Lördag 1 sept-Häst
Klass Sponsor
90 __________________________________
100 ___________________________________
110___________________________________
120 ___________________________________

Söndag 2 sept-Ponny
Klass Sponsor
LD ___________________________________
LC___________________________________
LB ___________________________________
LA________________________________
MSV B ________________________________
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