Produkter.
Spring– eller dressurklasse med sponsors navn, fx
”Parcelgårdens LC”. Sponsors navn præsenteres i pro-

Striglernes Magasin

Bliv sponsor for
Glostrup Rideklub

18. årgang, nr. 1, marts 2009

grammet på nettet og nævnes ved annoncering af klassen og ved præmieoverrækkelse.
Den samlede pris er

4.000,- kr.

Spring med logo og/eller firmanavn. Springet fremstilles af rideklubben. Sponsor betaler materialer og leve-

Glostrup Rideklub
Parcelgården, Sortevej 52, 2600 Glostrup

rer reklametryk mv.
Den samlede pris er

2500,- kr.

WWW. Glostruprideklub.dk

Speakerreklame til spring eller dressur. Sponsor leverer
tekst, som læses op under stævnet eller en klasse efter

Hvorfor blive sponsor i
Glostrup Rideklub?

nærmere aftale.
Priser fra

500,- kr.

Skilte eller bannere ved ridebanen eller i ridehuset, se

Glostrup Rideklub er for bredden i dansk ridesport. Det

eksempel på foregående sider.

betyder, at mange børn og unge fra vores område har

Sponsor leverer skilte eller bannere, som rideklubben

mulighed for at dyrke en sund og populær sport. Ved at

hænger op og tager ned
Priser fra

støtte Glostrup Rideklub sættes Deres virksomhed i for-

500,- kr.

Skilte i cafeteria (under stævne)
Priser fra

500,- kr.

T-shirts/Sweatshirts til banepersonale, cafeteriamedar-

Borgmester Søren Enemark overrækker Glostrup Rideklubs juniorudvalgsformand Mia Herløv Jørgensen
Glostrup Kommunes unglederpris. Unglederprisen
tildeles en ung leder, der har gjort en særlig indsats.

bejdere eller andre synlige medhjælpere til stævnerne.
*****************************************

Sponsor leverer tøj med relevant reklame
Priser fra

1.000,- kr.

Annonce i klubbladet , ”Striglernes Magasin”

De er meget velkommen til at kontakte klubbens sponsorudvalg for yderligere oplysning angående sponsering samt

½ side

Pr. gang

150,-

1 side

Pr. gang

300,-

½ side

Pr. år

500,-

1 side

Pr. år

1000,-

at se nærmere om sponsering på klubbens hjemmeside.

Hilsen Sponsorudvalget:
René B. Möhl, rbmlab@email.dk

Udover de synlige reklamer på Parcelgården, er der en

Torben Hansen, havfuglenab@mail.dk

sponsorside på klubbens hjemmeside.

Torben Jensen, torben.jensen@tectura.com

bindelse med et målrettet ungdomsarbejde, som medvirker til at fastholde unge mennesker i et kreativt og aktivt
miljø. Vi garanterer, at deres sponsorat anvendes som

Glostrup Rideklub

Udover de viste reklamemuligheder kan De vælge at give

blev stiftet i 1966. Vi er en

ærespræmier mod, at der oplæses en tekst, som De selv

mellemstor rideklub på Vestegnen. Klubbens medlemstal

leverer, under stævnet. Ærespræmier kan knyttes til en

har i mange år ligget stabilt på ca. 300, med en alders-

specifik klasse eller til stævnet generelt .

spredning fra 8 til 80 år, - dog flest mellem 15-25 år. Klubbens medlemmer kommer fra hele Hovedstadsområdet,

Normalt opnår vi sponsorernes tilladelse til at uddele ca.

med hovedvægten på Glostrup og Rødovre kommuner.

2/3 af sponsoratet som præmier,mens resten anvendes til
generelt klubarbejde. Derved anvendes sponsoratet opti-

Glostrup Rideklub er lejer på Parcelgårdens Rideskole

malt

og hos Skovvæsnet i Vestskoven. Klubbens faciliteter
omfatter 2 ridehuse med internationale mål, kontorer og
rytterstue med cafeteria. Herudover har vi 2 dressurbaner
og en springbane, og endelig forpagter vi en række græsarealer til folde af Glostrup kommune.

Som De kan se på de omgivende billeder, har De flere

Glostrup Rideklub afholder en række ridestævner og sociale arrangementer i årets løb. Sponsorernes interesse

muligheder for at præsentere deres firma. Øverst og nederst til højre ses eksempler på skilte. Nedenfor er vist et

koncentrerer sig ofte om klubbens 2 store distriktsstæv-

eksempel på et sponsorspring og nederst til venstre et

ner med deltagere fra hele Sjælland og mange tilskuere.

eksempel på en bandereklame under hegnet på den

For klubarbejdet er de små stævner og sociale arrange-

udendørs ridebane. Uanset hvilken løsning De vælger,

menter imidlertid lige så vigtige. Det drejer sig om stæv-

vil Deres logo eller reklame blive set af mange menne-

ner, hvor vores egne små eller nyere ryttere for første

sker, da der er fri adgang til alle klubbens ridestævner.

Ønsker De at blive sponsor for Glostup Rideklub, bedes

gang deltager i ridekonkurrencer. Det er ved disse små

De udfylde vedlagte sponsorkontrakt, som også kan hen-

stævner, at den blivende interesse for ridning skabes.

tes på klubbens hjemmeside: WWW.glostruprideklub.dk

Derfor er sponsering af disse mindre arrangementer lige
så vigtig som sponsering af de store stævner for de mere
etablerede ryttere.

Billede fra

ri-

