
Ätrabygdens Ridklubb  
- den lilla klubben med de stora möjligheterna!

Ätrabygdens Ridklubb är en liten ridklubb för alla som håller på med hästar och hästsport 
belägen i Älvsered, i hjärtat av Ätrabygden. Upptagningsområdet är stort och sträcker sig från 
Källsjö, Ullared, Fegen i söder till Svenljunga, Öxabäck och Torestorp i norr. 

Klubben har en stor bredd och våra medlemmar är allt från unga nybörjare, som tar sina första 
lektioner på ridskolan i Mjöshult, till rutinerade och meriterade tävlingsryttare i hoppning, 
dressyr, fälttävlan och körning. Vi har utbildade funktionärer så som hoppdomare, 
dressyrdomare och banbyggare. 

Klubbens drygt 100 medlemmar hjälps åt att varje år arrangera ett antal tävlingar som lockar 
deltagare från hela Västsverige. Vår tävlingssektion erbjuder allt från Ponnykul, som är en 
nybörjartävling för barn, till tävlingar för häst på regional nivå.

Nytt underlag på tävlingsbanorna utomhus
Under de senaste åren har vår ridklubb kämpat med ett ridunderlag som inte håller måttet för 
verksamheten. Sanden på vår utomhusbana ger inget bra fäste, och blir tungt att rida i så fort 
den blir för torr. 

På andra tävlingsplatser har antalet starter ökat markant där ridunderlaget har bytts ut till det 
som kallas fibersand. Ryttarna vill ha de bästa förutsättningarna för sina hästar på tävling, och 
väljer då de tävlingsplatser som kan erbjuda bäst möjligheter för hästen att prestera.

Senaste tiden har vi, på våra tävlingar, tyvärr tappat många starter pga utomhusbanornas brist-
fälliga underlag. Detta trots att vi har förbättrat så mycket annat på vår anläggning. Vår tävlings-
bana har för övrigt generösa mått, så framtiden ser mycket ljus ut - om vi bara lyckas erbjuda 
ryttarna ett underlag av god kvalitet!

Vårt fina ridhus byggdes 1997 och vi har sedan dess varit väldigt sparsamma med sponsrings-
förfrågningar. Nu, när nästan 20 år har passerat, gör vi därför en ny kraftansträngning och
hoppas på god respons.

Alla insatser betyder mycket för oss i vårt arbete för att förbättra vår
anläggning!



     
 

                                                 

           Sponsorpaket 1

Sponsorpaket 2

Sponsorpaket 3

Sponsorpaket 4

 Sponsoravtalet gäller från tecknande till den 30 juni 2020 
 och därefter förnyas det efter överenskommelse.
 
 Faktura på kostnaden kommer att skickas ut senast två månader efter 
 att ni har fyllt i och skickat in detta avtal. 

 Bekräftelse på avtalet skickas ut tillsammans med fakturan.

 Namn:_____________________________________________________
 
 Företag:____________________________________________________

 Org.nr:______________________________________________________

 Postadress:__________________________________________________ 

 Tel/mobilnr:_________________________________________________

 E-post:______________________________________________________  

 Ort och datum ______________________________________________

 Namn_______________________________________________________

 Namnförtydligande____________________________________________

 
 Ätrabygdens Ridklubb datum____________________________________

 Namn_______________________________________________________

 Namnförtydligande____________________________________________

    
 
 Alla övriga frivilliga bidrag mottages tacksamt. 
 Bidrag på minst 500 kr innebär publicerande på 
 föreningens hemsida under ett år. 
 Swisha ditt bidrag 1230429654 
 (ange ”ridunderlag + sponsors namn”)

 På vissa delar kan reklamskatt ev. tillkomma.
 

Vi är mycket 
tacksamma för 

Ert stöd!
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Alla paket gäller från tecknade till 30 juni 2020

Stor skylt (ca 60x125 cm) i ridhus

Stor skylt (ca 60x125 cm) vid utebana

Länk på klubbens hemsida

Pris 12.000 kr/3 år
Tillverkningskostnad för skyltar (ca 1000-1500 kr + moms) tillkommer

Sponsorpaket 1

Skylt (ca 40x50 cm) på hinderinfångare

Skylt på hinderplank

Länk på klubbens hemsida

Pris 9.000 kr/3 år 
Tillverkningskostnad för skyltar (ca 600-700 kr + moms) tillkommer

Sponsorpaket 2

Skylt (ca 40x50 cm) på hinderinfångare

Länk på klubbens hemsida

Pris 6.000 kr/3 år
Tillverkningskostnad för skyltar (ca 400-500 kr + moms) tillkommer

Sponsorpaket 3

Liten skylt (ca 20x30 cm) vid utebana

Länk på klubbens hemsida

Pris 3.000 kr/3 år 
Tillverkningskostnad för skyltar (ca 200-300 kr + moms) tillkommer

Sponsorpaket 4

Kontaktpersoner:
Emelie Andersson 0703-26 46 81
Anna Mann 0703-92 18 20
Malin Sörling 0707-70 09 33

Återsändes till: Ätrabygdens Ridklubb, c/o Bodil Svensson, Fagered 101, 311 62 Ullared
eller via e-post atrabygden@passagen.se

Sponsorpaket Sponsoravtal
Vårt företag vill vara med och sponsra 
Ätrabygdens Ridklubb 

 


