ERBJUDANDE OM SPONSORSKAP

VÄLKOMMEN TILL OSS
Nu har ni möjlighet att stödja en aktiv och expanderande idrottsklubb i
Gnosjö - Gnosjöandans Ridklubb! Klubben startades våren 2009 och har
idag över 130 aktiva medlemmar som varje vecka rider och tränar på
Stall Stackebo, ett stenkast utanför Gnosjö. Forskning visar att en av de
platser som fostrar framtidens ledare är just stallet. Umgänget och arbetet tillsammans med hästarna skapar självkänsla, trygghet och säkerhet.
Det ser vi bevis på varje vecka. Vi är mycket stolta över vår klubb och
vad vi har skapat tillsammans med alla aktiva under det senaste året.
Vår verksamhet hade inte varit möjlig att genomföra på den här nivån
om vi inte hade haft stöd av våra sponsorer och vi har plats för fler
företag som vill bidra till vår verksamhet. Det vi erbjuder våra sponsorer
är framförallt exponering inför de aktiva och deras familjer i vår dagliga
verksamhet samt för publik och media under tävlingar och evenemang.
Med förhoppning om ett gott samarbete!
Linda Jacobsson, ridskolechef & styrelsen för Gnosjöandans Ridklubb

SKYLTSPONSOR
large - 4000 kr/år
Skyltplats 2x1 meter på kortsidan vänd mot läktare. Undre raden.
Exponering på vår webbsida med logo, presentation och länk.

medium - 2000 kr/år
Skyltplats 2x1 meter på långsida.
Exponering på vår webbsida med logo, presentation och länk.

small - 1000 kr/år
Plakett med logo väl synligt på stor skylt vid läktarentré.

Vi står för produktion och uppsättning av skylt med logo eller
önskad bild på. Sponsorskapet är löpande tills ni önskar att säga
upp det. Förutom exponering i ridhuset och på vår webb
www.gnosjoandansridklubb.se, har ni möjlighet att göra
aktiviteter för företagets anställda till förmånliga priser.
Maila din logotyp i eps-format (eller önskat original till skylt i högupplöst pdf) till calle.ingarp@gmail.com så ombesörjer vi att din
skylt trycks och sätts upp i ridhuset omgående.

HEDERSSPONSOR
x-large - 15000 kr/år
Skyltplats 2x1 meter på kortsidan vänd mot läktare. Övre raden.
Exponering på vår webbsida med logo, presentation och länk.
Exponering som hederssponsor i vårt klubbhus.
(15 000 kr är kostnaden för år 1, därefter betalar ni 4 000 kr/år följande 3 år)

FAMILJEMEDLEMSKAP
Lägg på 500 kr på ditt sponsorpaket så ingår ett familjemedlemskap för
ett år (ord pris 600 kr). Anmäl familjemedlemmarnas namn och personnr när du bokar sponsorpaketet så lägger vi till er i vårt medlemsregister och ni har tillgång till försäkringar, klubbhus, medlemstidning från
Ridsportförbundet mm.

alva-ponny

crille-ponny

nala-ponny

zimsa-häst

ezmeralda-ponny

farida-ponny

lukas-häst

vivan-häst

senjora-häst

FODERVÄRDSKAP FÖRETAG
Gnosjöandans Ridklubb har totalt 17 hästar och ponnier i ridskoleverksamhet. Av dessa har vi valt ut 9 st som lägger större delen av sin tid
som ridskolehäst i Stackebo. Vi erbjuder nu möjlighet till företag att
sponsra en av dessa fina fyrbenta under ett år i taget genom att vara
fodervärd. En möjlighet som ger fin exponering i vår dagliga verksamhet och som gör stor nytta för klubben och våra hästar.

häst - 5000 kr/år
Plakett med logo väl synligt på hästens box i ridskolestallet.
Logo och länk vid hästens presentation på vår webbsida.
Logo på hästens schabrak.

ponny - 4000 kr/år
Plakett med logo väl synligt på ponnyns box i ridskolestallet.
Logo och länk vid ponnyns presentation på vår webbsida.
Logo på ponnyns schabrak.

Vi står för produktion och uppsättning av skylt med logo. Samt
brodyr på schabrak. Fodervärdskapet är löpande tills ni önskar att
säga upp det. Förutom exponering i stall, på hästens utrustning
och på vår webb www.gnosjoandansridklubb.se, har ni möjlighet
att göra aktiviteter för företagets anställda till förmånliga priser.
Maila din logotyp i eps-format till calle.ingarp@gmail.com så ombesörjer vi att din skylt trycks och sätts upp omgående och att ditt
schabrak sys upp med din logo.
De hästar och ponnier som går med i vår ridskola skall vara i god form
och trivas med sitt jobb hos oss. Om vi under ett år behöver byta ut en
ponny eller häst så kommer ni som fodervärd att erbjudas en ny.

FAMILJEMEDLEMSKAP
Lägg på 500 kr på ditt sponsorpaket så ingår ett familjemedlemskap för
ett år (ord pris 600 kr). Anmäl familjemedlemmarnas namn och personnr när du bokar sponsorpaketet så lägger vi till er i vårt medlemsregister och ni har tillgång till försäkringar, klubbhus, medlemstidning från
Ridsportförbundet mm.

TÄVLINGSEKIPAGE
2016 tog Gnosjöandans Ridklubb steget från en renodlad utbildningsklubb till att också bli en tävligsklubb. Många av våra aktiva ryttare har
utvecklats till att bli framgångsrika ekipage tillsammans med sin egen
eller någon av våra hästar.
Det innebär att vi nu har en hel grupp ekipage, både ponny och häst,
som tävlar aktivt och regelbundet i hoppning och dressyr på tävlingsbanor i hela södra Sverige. Siktet är för flera av dem inställt på höga
mål. Vi har både lag och individuella satsningar och är mycket stolta
över de resultat vi hittills har åstadkommit.

sponsorskap ekipage
Från och med 2016 erbjuder vi företag som är mer intresserad av att
synas utanför Gnosjö och utbildningsverksamheten, att sponsra ett av
våra tävlingsekipage. Antingen ryttare och häst eller ryttare och ponny.
Här finns stora möjligheter till exponering på hästens utrustning såsom
schabrak och täcke. På ryttarens kläder och utrustning samt på
hästtransport. Som sponsor kan du också nyttja ditt engagemang genom att berätta om det i olika sammanhang som är positivt för er.
Förutom att vilja få exponering på tävlingsbanor runtom i södra
Sverige så skall du som sponsor drivas av att vara en viktig del i
framgången för en idrottare inom Sveriges näst största sport.

individuellt upplägg
Är du intresserad av att sponsra ett av våra ekipage? Kanske vill du
göra en satsning på en av våra unga ryttare och hennes/hans ponny.
Eller så är det någon av våra äldre ekipage som du vill hjälpa till framgång på något sätt.
Oavsett så är varje ekipages ambitioner och upplägg olika och därför
skapar vi ett sponsorupplägg som passar just er.
Kontakta vår sponsoransvarige Calle Magnusson eller huvudtränare
Linda Jacobsson så berättar vi mer.
Calle Magnusson, tel 0702-752684
Linda Jacobsson, tel 0734-040903

Är du intresserad av att bli sponsor hos oss? Det är vi riktigt glada för! Har du någon
kontakt som tipsat dig så kan du anmäla ditt sponsorskap till honom eller henne. Annars
maila till vår sponsoransvarige Calle Magnusson på calle.ingarp@gmail.com. Ange företagets adressuppgifter, vilket sponsorpaket du önskar och om du vill lägga på ett familjemedlemskap. Ange då också familjemedlemmarnas namn och personnummer. Maila
också logotyp i eps-format så att vi kan göra din skylt så fort som möjligt.
Kom ihåg att du och alla hästnyfikna på ditt företag är välkomna till oss i Stackebo
närsomhelst och hälsa på. Och glöm inte att berätta om att du sponsrar oss. Det är värdefullt för både er och oss! Välkommen till Gnosjöandans Ridklubb!

HÄSTSPORTEN I SIFFROR*
Antal hästar i Sverige 2004 - 283 100

• Efter Island är Sverige det mest hästtäta landet i
Europa med 39 st / 1000 invånare.
• Svensk hästnäring omsätter 46 miljarder kr/år och
avlönar 30 000 heltidsarbeten.
• Över 500 000 människor rider regelbundet i Sverige.
• Närmare 160 000 människor är medlemmar i en
ridklubb.
• Det finns nästan 900 ridklubbar i landet och 9500
hästar i landets ridskolor.
• Det ideella arbetet inom ridsporten uppskattas till
280 miljoner kr per år.

5 miljoner

ridtimmar genomförs varje år på landets ridskolor!

* Källa: dagens industri 20160511

Antal hästar i Sverige 2010 - 362 700

