Välkommen att sponsra vår klubb
Sommarmeeting i hoppning 2018
CRK är en ideell förening som drivit en bred verksamhet inom ridsporten i över 40 år. Klubbens viktigaste
målsättning är att ge kommunens ungdomar en aktiv fritidssysselsättning, en idrottslig och social gemenskap.
Tillsammans med en gedigen ridskoleverksamhet bedriver vi en aktiv klubbverksamhet och är dessutom stolta
arrangörer av både lokala, regionala och nationella tävlingar. Tävlingsverksamheten är en mycket viktig och
högst nödvändig inkomstkälla för ridskolan och klubben.

Vi söker sponsorer som vill synas under vårt största arrangemang 2018
Värmlandsvagnen och CG Kulls sommarmeeting med 15 000 kr i meetingpris
Nationell, regional och lokal tävling i hoppning ridhäst, 20 - 22 juli 2018

Vi är stolta arrangörer av denna tredagars hopptävling som brukar bli en stor folk- och hästfest och söker nu
sponsorer som vill vara med och synas under tävlingarna. Vi erbjuder annons i tävlingsprogram, logotype på
startlista och hemsida, speakerutrop under tävlingsdag, möjlighet att göra reklam för företaget under tävling,
huvudsponsorskap för en klass under tävling 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.

Fredag 20 juli
Lokal nivå

Lördag 21 juli
Lokal /Regional nivå

Söndag 22 juli
Regional/nationell nivå

Första start 14.00

Första start 9.00

Första start 9.00

Klass 1, 80 cm 1 500 SEK
Klass 2, 90 cm 1 500 SEK
Klass 3, 100 cm 1 500 SEK
Klass 4, 110 cm Granngården

Klass 5, 100 cm Gj´S Kök
Klass 6, 110 cm 1 500 SEK
Klass 7, 115 cm 2 30 0SEK
Klass 8 , 120 cm Mapei AB
Caroline Yngves Minnesklass
Klass 9, 130 cm 4 200 SEK

Klass 10 ,100 cm 2 000 SEK
Klass 11 ,110 cm Equiopat Ellen
Johansson
Klass 12, 115 cm Jan Bohlins
Bygg AB
Klass 13, 120 cm Mårgårds
Entreprenad
Klass 14, 130 cm BRO
Tandläkarna
Klass 15, 140 cm 5 500 SEK

Kontakta gärna oss för mer information
Annika Gruvborg
070 60 28 111
Christinehamns Ridklubb (CRK)
Hjälmarsnäsvägen 3
681 95 KRISTINEHAMN

Susanna Hidén
070 314 66 44
Telefon/fax:
Email:
Hemsida:

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

gruvborg@hotmail.com

susanna.hiden@telia.com

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



Fakturaadress:



Organisationsnummer: 
Telefon / Email: 
Kontaktperson:



Avtalet avser:



Avtalet gäller för tävlingen 20-22 juli 2018. Avtalet upprättas i två lika exemplar, ett till vardera parten.
 Tävlings/Lotteripriser: Sponsring med produkter till lotteri/hederspriser enligt ök.
 Egen klass:

Annons i tävlingsprogram. Logotype på startlista och hemsida. Speakerutrop i högtalare
under tävlingsdagarna. Möjlighet att göra reklam för företaget på plats under
tävlingsdagarna. Huvudsponsor för en klass utvald klass under tävlingsdagen. Klassens
namn döps efter företaget. Segertäcke med företagsnamn kan köpas till enligt ovan.
Möjlighet att dela ut segertäcket. Priset se bifogad prislista.

 Lilla paketet:

Annons i tävlingsprogram. Logotype på startlista och hemsida. Pris 500 SEK.

 Mellan paketet:

Annons i tävlingsprogram. Logotype på startlista och hemsida. Speakerutrop i högtalare
under tävlingsdagarna. Möjlighet att göra reklam för företaget på plats under
tävlingsdagarna. Pris 2 000 SEK.

 Funktionärsmat:

Vi vill bjuda våra funktionärer som kämpar på tävlingen på mat under tävlingsdagarna.
Vill ni sponsra med ingredienser till pastasallad eller annan kall mat, ca 60
portioner/dag, så får ni följande. Annons i tävlingsprogram. Logotype på startlista och
hemsida. Speakerutrop i högtalare under tävlingsdagarna. Möjlighet att göra reklam för
företaget på plats under tävlingsdagarna. Huvudsponsor för en lokal klass under
fredagen. Klassens namn döps efter företaget.

 Blommor:

Tävlingsplatsen behöver blommor till anläggningen och banorna. Det går även bra att
låna ut blommor, de som står på anläggningen klarar sig fint. För detta får ni följande.
Annons i tävlingsprogram. Logotype på startlista och hemsida. Speakerutrop i högtalare
under tävlingsdagarna. Möjlighet att göra reklam för företaget på plats under
tävlingsdagarna.

..
Ort, datum


Ort, datum


Underskrift av företagets representant


Underskrift av CRK’s firmatecknare

Christinehamns Ridklubb (CRK)
Hjälmarsnäsvägen 3
681 95 KRISTINEHAMN

Telefon/fax:
Email:
Hemsida:

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


Namnförtydligande


Namnförtydligande

Instruktion för sponsorer till Christinehamns Ridklubb
Sponsring vid tävling

Företagsinformation
CRK behöver en kort företagsinformation för speakerutrop. Vänligen skicka
informationen via email till susanna.hiden@telia.com

Företagslogotype – startlista – hemsida
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 susanna.hiden@telia.com.

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

Christinehamns Ridklubb (CRK)
Hjälmarsnäsvägen 3
681 95 KRISTINEHAMN

Telefon/fax:
Email:
Hemsida:

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

