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    SOLLENTUNA RIDKLUBB – So.R.K 

     

Bli en av Sollentuna Ridklubbs Sponsorer! 

Att sponsra Sollentuna Ridklubb ger Ert företag ett bra tillfälle att exponera Ert 

varumärke för en av Landets större ridklubbar. Ni kommer att nå våra 

klubbmedlemmar (drygt 500), föräldrar till ridande barn och ungdomar, vänner och 

bekanta samt våra besökande. 

 
Ridsport är Sveriges näst största ungdomsidrott som innebär fritid och tävling för en halv 

miljon svenskar.   

 

Sollentuna Ridklubbs verksamhet bedrivs i Sollentuna Ridcenter i Viby invid Järvafältet. Vi 

bedriver utbildning i teori och praktik samt i ridning och hästkunskap under veckans alla dagar. 

Vi har ridgrupper på alla nivåer, från knatte-ridning, ridlekis, nybörjare på såväl ponny som häst till 

mer specialiserad utbildning för elever som vill förkovra sig mer i ridkonstens utmaningar. Vi har 

uppstallning av privathästar. Under en vecka har vi i genomsnitt mellan 700-900 besökande. 

 

Förutom den dagliga verksamheten arrangerar vi årligen också hopp- och dressyrtävlingar som är 

mycket välbesökta från hela Storstockholm med omnejd. Under en tävlingshelg har vi minst 1500 

besökande. Mer information om SoRK finns under www.sollentunaridklubb.com. 

 

Sponsorpaket 
Ridhusskylt: Reklamskylt inne i ridhuset mitt emot läktaren.  Pris 6.000 kr/år 

(Exkl framtagning av skylt, inkl montering) 

 

Annons på SoRK's hemsida       Pris 3.000 kr/år 

 

Storleken på reklamskyltarna är 200 x 80 cm. Klubben ansvarar för framtagning, upphängning och 

skötsel av skyltar under avtalets längd. Avtalen löper på årsbasis. Köparen av reklamplatsen 

ansvarar för framtagning av företagslogotype, text etc.  

 

Tävlingssponsor 

Att sponsra en tävlingsklass innebär att Ert företag/verksamhet, får reklam som blir väl förankrat 

hos de tävlande och besökande på ett positivt sätt. En tävling innebär att vi arrangerar 3-4 klasser 

per dag för häst eller ponny.  

En ponnyklass delas in i tre olika kategorier, AB, C och D där upp till 6 priser delas ut i varje 

kategori. I hästklassen delas oftast 6 priser ut. Sponsring för tävling kan bestå av gåvor till priser alt 

ekonomiskt bidrag till priser.    

 

Sponsring av 1 klass         Pris 3.000 kr  

 

Det vore trevligt om Ni kunde ha möjlighet att bidra till ytterligare satsning på vår verksamhet, 

samtidigt som detta ger Er ett tillfälle till en positiv och riktad reklaminsats. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lina Andersson 

Ordförande Sollentuna Ridklubb 
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   Sponsoravtal – Sollentuna Ridklubb 

 

 

Ja, mitt företag vill sponsra Sollentuna Ridklubb enligt nedan: 

 

[ ] Reklamskylt i ridhuset 200 x 80 cm   Pris 6000 kr /kalenderår 

    Exkl framtagning av skylt, inkl montering 

 

[ ] Sponsring av priser till en klass    Priser motsv ett värde av 

     vid klubbens tävlingar     3000 kronor per klass 

 

[ ] Pysselmaterial och godis till det årliga Öppet hus (sept)    

      

        

 

Företag: ………………………………………………………………….. 

 

Adress: …………………………………………………………………... 

 

Kontaktperson: ………………………………………………………….. 

 

Mailadress: ……………………………………………………………… 

 

Telefon nr: ………………………………………………………………. 

 

 

 

Ort och datum      

 

 

Namn underskrift 
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