Vi hjälper Er att synas på tävling på vår klubb
CRK är en ideell förening som drivit verksamhet inom ridsporten i över 40 år. Klubbens viktigaste mål är att ge
kommunens ungdomar en aktiv fritidssysselsättning, en idrottslig och social gemenskap där alla får vara med
och är välkomna. Tillsammans med ridskoleverksamhet bedriver vi en aktiv klubbverksamhet och är dessutom
stolta arrangörer av både lokala och regionala tävlingar i både hoppning och dressyr.
Klubben arrangerar flera tävlingar varje år varav det största arrangemanget är en tredagars hopptävling upp till
nationell nivå.
Lok/Reg/Nationell Häst Hoppning – Värmlandsvagnen & CG Kull Sommarmeeting
Lokal/Regional Ponny Häst Dressyr.

3 dagars tävling juli
Oktober

Det är många som besöker anläggningen på Gustafsvik. En oerhört vacker miljö där man inspireras av natur,
djur och kultur.
•
•
•
•

Medlemskap:
Ridskolan:
Klubbaktiviteter:
Tävlingar:

•

Övriga aktiviteter:

Ridhuset

ca 250 medlemskap
ca 200 ridande/vecka, därtill kommer anhöriga och kompisar.
ca 100 klubbaktiviteter/år för stora och små medlemmar och gäster.
Tävlande och besökare från hela Mellansverige vid ett flertal lokala och
regionala tävlingar i hoppning och dressyr.
vi gästas av hundsklubbar, Värmlands Ridsportförbund, företag
och skolor med olika aktiviteter, barnkalas, konferenser

Stora paddocken

Állébanan

Lektionsstallet

Privatstallet

Vi söker sponsorer som vill synas på CRK under tävlingsåret
Klubben kan erbjuda annons i tävlingsprogram, logotype på startlista och hemsida, speakerutrop under
tävlingsdag, möjlighet att göra reklam för företaget under tävling på plats, huvudsponsorskap för en klass under
tävling, företagshinder och sponsring av hästprodukter till priser. Vi kan även erbjuda plats på propositionen för
företag som erbjuder boende eller andra tjänster som riktar sig till de tävlande.
Tre dagars tävling juli
September
Oktober

Lokal/Regional/Nationell Häst Hoppning
Regional Ponny Dressyr
Regional Häst Dressyr

Kontakta gärna oss för mer information
Therese Jansson
070-55 11 105
sponsring@christinehamnsridklubb.se

Åsa Eneroth
0550 819 91
kansli@christinehamnsridklubb.se

Instruktion för sponsorer till Christinehamns Ridklubb
Sponsring vid tävling

Företagsinformation
CRK behöver en kort företagsinformation för speakerutrop. Vänligen skicka
informationen via email till gruvborg@hotmail.com.

Företagslogotype – startlista – hemsida – segertäcke
CRK behöver en företagslogotype i jpeg format för att kunna presentera
företagslogotypen på hemsidan samt företagets webbadress för att kunna göra en
klickbar länk. Företagslogotypen bör även vara i jpeg format till startlistan. Vänligen
skicka logotypen via email till gruvborg@hotmail.com.
CRK samarbetar med Färjestad Rid och Trav när det gäller segertäcken. Segertäcke,
som finns i olika prisklasser, bör beställas minst 2 veckor innan tävlingsdag.
Företagsnamnet broderas på täcket. Önskar man företagslogotypen på täcket behövs
ett brodyrkort.

Annons för tävlingsprogram
CRK behöver företagets annons i format och storlek för annons enligt ök i
tävlingsprogram. Annonsen skickas via email till gruvborg@hotmail.com.

Hinder
CRK samarbetar Sannas företag HINDERFIXAREN.SE vid framtagning av hinder.
Hinder finns i flera prisklasser och kan byggas efter egna önskemål. Sponsorn
samråder med Sanna Hidén om utformning och prisnivå och lägger beställningen direkt
till densamme. Sanna kan ta fram förslag på hinder med hjälp av företagslogotypen och
företagets hemsida i det fall sponsorn inte har egna uppslag. Underhåll av hindret i form
av målning sköts av CRK om inget annat är överenskommet. Sponsorn tillhandahåller
logotype, webbadress och färgkoder, om sådana finns, för tillverkning av hinder.
Leveranstiden kan variera men vill man ha ett hinder klart till ett bestämt datum bör man
vara ute minst två månader i förväg för att säkerställa leverans i tid.
Särskilt avtal och instruktion finns för hindersponsorer.
Sannas företag
Hultsberg 511
660 57 Väse
Kontaktperson:
Telefon:
Email:
Webb:

Christinehamns Ridklubb (CRK)
Hjälmarsnäsvägen 3
681 95 KRISTINEHAMN

Susanna (Sanna) Hidén
0730 38 90 34
sanna@hinderfixaren.se
www.hinderfixaren.se

Telefon/fax:
Email:
Hemsida:

0550 819 91
kansli@christinehamnsridklubb.se
www.christinehamnsridklubb.se

Avtal för sponsorer till Christinehamns Ridklubb
Sponsring vid tävling
Namn/Företag:

………………………………………………………………………………………………

Fakturaadress:

………………………………………………………………………………………………

Organisationsnummer: ………………………………………………………………………………………………
Telefon / Fax / Email:

………………………………………………………………………………………………

Kontaktperson:

………………………………………………………………………………………………

Avtalet avser:

………………………………………………………………………………………………

. Avtalet upprättas i två lika exemplar, ett till vardera parten.
 Tävlingspriser:

Sponsring av segertäcke till lokal tävling. Pris enligt ök.
Sponsring av hästprodukter till priser/hederspriser enligt ök.

 Boende:

Riktar sig till företag som erbjuder boende. Annons i tävlingsprogram. Logotype på start
och hemsida. Reklam om företaget på propositionen. Pris 1000 SEK/år.

 Lilla paketet:

Annons i tävlingsprogram samtliga tävlingar under året. Logotype på startlista och
hemsida. Pris 500 SEK.

 Mellan paketet:

Annons i tävlingsprogram samtliga tävlingar under året. Logotype på startlista och
hemsida. Speakerutrop i högtalare under tävlingsdagarna. Möjlighet att göra reklam för
företaget på plats under tävlingsdagarna. Pris 2000 SEK/år.

 Stora paketet:

Annons i tävlingsprogram samtliga tävlingar under året. Logotype på startlista och
hemsida. Speakerutrop i högtalare under tävlingsdagarna. Möjlighet att göra reklam för
företaget på plats under tävlingsdagarna. Huvudsponsor för en klass i en valfri tävling
under tävlingsåret. Klassens namn döps efter företaget. Segertäcke med företagslogo.
Möjlighet att dela ut segertäcket. Priset 2500 - 6000 SEK/år baseras på antal
starter/placerade i den sponsrade klassen och sätts efter klassens slut. Ju fler starter
desto högre pris och större exponering.

 Hinder:

CRK samarbetar med Sannas företag HINDERFIXAREN.SE vid framtagning av hinder.
Hinder finns i flera prisklasser och kan byggas efter egna önskemål. Särskilt avtal och
instruktion finns för hindersponsorer.

……………………………………………..
Ort, datum

………………………………………………
Ort, datum

………………………………………………
Underskrift av företagets representant

………………………………………………
Underskrift av CRK’s representant

………………………………………………
Namnförtydligande

………………………………………………
Namnförtydligande

Christinehamns Ridklubb (CRK)
Hjälmarsnäsvägen 3
681 95 KRISTINEHAMN

Telefon/fax:
Email:
Hemsida:

0550 819 91
kansli@christinehamnsridklubb.se
www.christinehamnsridklubb.se

