
SPONSORPAKET
Nääs Ridförening



FÖRENINGEN – KORT HISTORIA

Att bedriva Ridskola på Nääs Slotts marker har en lång historia. Efter en konkurs 2016, 
skapades Nääs Ridförening som sedan dess bedriver verksamheten. Föreningen hyr 
lokaler av August Abrahamsons Stiftelse Nääs Slott och för ridverksamheten har vi 
anlitat HS Häst (Hans och Sara Engberg). 

HS Häst äger och sköter hästar och ridutbildning. Föreningens ansvar är att finansiera 
hyra, administrera medlemsintäkter, ridintäkter/ridkostnader, förvaltning av inredning i 
stall och klubblokaler, driva kafe, erbjuda klubbmaterial och arrangera tävlingar.

Vi bygger verksamheten på statliga och kommunala bidrag som tillsammans med 
sponsorer ger oss möjlighet att förvalta och utveckla ridverksamheten.

Alla som arbetar i föreningen gör det ideellt, utan någon ekonomisk ersättning.

Under 2019 hade vi 317 medlemmar. 158 barn och 63 vuxna deltog i 
ridundervisningen, vilket innebär en beläggning på 95%



UTMANINGAR 2020

Ridlektionerna sker i inomhusmanege eller i utepaddock.

För att ge närstående och intresserade möjlighet att titta på lektioner i 
inomhusmiljö kommer vi under 2020 att starta en byggnation av en fast läktare 
i ridhuset.

Vi behöver hjälp via sponsorer att finansiera läktarbygget – och hoppas att så 
många företag som möjligt i närområdet vill hjälpa till.

Dagens tillfälliga läktare



SPONSORPAKET

Som ett ramverk har vi sammanställt fyra förslag på sponsorpaket. Självklart är 
vi öppna för att diskutera varianter som idag inte finns beskrivna.

• Brons – från 5 000kr

• Silver – från 10 000kr

• Guld – från 25 000kr

• Eventsponsor – individuellt anpassat



BRONS PAKETET

• Företagsskylt, 2 meter bred, i Ridhuset

• Er logotype på Nääs Ridförenings hemsida

Företagsskylt, 2m



SILVER PAKETET

• Företagsskylt, 2 meter bred, i Ridhuset

• Medverkan på samlingstavla över Silver- och Guld-sponsorerna i Stallet

• Er logotype på Nääs Ridförenings hemsida

• Möjligheter till medverkan vid events – prissättning efter överenskommelse

• Möjlighet till utdelande av företagsfolder eller annan info / giveaway vid 
events



GULD PAKETET

• Företagsskylt, 3 meter bred, i Ridhuset

• Medverkan på samlingstavla över Silver- och Guld-sponsorerna i Stallet

• Er logotype och länkning till er hemsida på Nääs Ridförenings hemsida

• Medverkanmed logotype i samtliga programblad och liknande under året

• Möjligheter till medverkan vid events – prissättning efter överenskommelse

• Möjlighet till utdelande av företagsfolder eller annan info / giveaway vid events

• Möjlighet att samverka med logotype på kläder – prissättning efter överenskommelse



EVENT PAKETET

• Vi diskuterar för närvarande inom föreningen  hur eventsponsring kan 
utformas.

• Hör gärna av dig om du har intresse av att medverka vid 
familjedagar, klubbmästerskap, Pay & Jump, Clear Rounds eller 
liknande 

• ekonomi@naasridforening.se
• pia.landby@gmail.com
• ...eller prata med någon i styrelsen


