
Bli sponsor för 
Falu Ridklubb - Dalarnas 

största ridklubb 

Kontakt: 076 - 100 70 14, info@faluridklubb.se

 



Genom att bli sponsor till Falu ridklubb stödjer Ni föreningen strävan att ge 
barn och ungdomar en aktiv fritid. Vi vänder oss till er som vill synas och nå 
fram till många människor. Falu ridklubb är Dalarnas största ridklubb med ca 
500 medlemmar, varav 350 st är ungdomar.  

•	 Vi	bedriver	ridskoleverksamhet	för	barn,	ungdomar	och	vuxna	där	majoriteten	är	flickor.	
•	 Att kunna erbjuda ridning för alla är en viktig del av vår verksamhet och vi har ett stort utbud  

aktiviteter	för	personer	med	olika	funktionsvariationer.	Stallet	är	tillgänglighetsanpassat	med	många	
olika	hjälpmedel.	Verksamheten	är	mycket	uppskattad	och	det	är	fantastiskt	att	se	och	uppleva	vad	 
hästen	gör	för	alla	människor.	

•	 Falu	ridklubb	är	också	en	väl	ansedd	tävlingsarrangör	i	dressyr	och	hoppning	för	både	häst	och	
ponny.	Vi	genomför	ca	10	tävlingsdagar	under	ett	år.	

 
Vi hoppas att Ni vill vara med och sponsra Falu ridklubb och på så sätt hjälpa oss att upprätthålla och 
kunna	utveckla	vår	verksamhet.	Falu	ridklubb	tackar	på	förhand	och	hoppas	på	ett	långt	samarbete	i	
framtiden.	

Falu ridklubb kan erbjuda följande sponsorpaket eller separata exponeringsytor

Guldpaketet
•	 Skylt	i	ridhus	245	x	120	cm	(värde	5	000	kr)
•	 Tävlingssponsor	för	3	tävlingsklasser	under	året	i	valfri	gren	(värde	15	000	kr)
•	 Värna	en	häst	(värde	5	000	kr)
•	 Länk och logga på Falu ridklubbs hemsida 
•	 Sponsorskylt	vid	klubbens	ingång	(värde	5	000	kr)

Pris: 25 000 kr/år, inkl 10 000 kr i rabatt.   

 
Silverpaketet
•	 Skylt	i	ridhus	245	x	120	cm	(värde	5	000	kr)
•	 Tävlingssponsor	för	2	tävlingsklass	under	året	i	valfri	gren	(värde	10	000	kr)
•	 Värna	en	häst	(värde	5	000	kr)
•	 Länk och logga på Falu ridklubbs hemsida 
•	 Sponsorskylt	vid	klubbens	ingång	(värde	5	000	kr)

Pris: 20 000 kr/år, inkl 5 000 kr i rabatt.   

Bronspaketet
•	 Skylt	i	ridhus	245	x	120	cm	(värde	5	000	kr)
•	 Tävlingssponsor,	för	1	tävlingsklass	under	året	i	valfri	gren	(värde	5	000	kr)
•	 Värna	en	häst	(värde	5	000	kr)
•	 Länk och logga på Falu ridklubbs hemsida 
•	 Sponsorskylt	vid	klubbens	ingång	(värde	5	000	kr)

Pris: 15 000 kr/år, inkl 5 000 kr i rabatt   

Bli sponsor för Dalarnas 
största ridklubb 



Exponeringsmöjligheter
för sponsorer
Tävlingssponsor 
Sponsra	en	tävlingsklass.	Exponering	av	er	logotyp	på	segertäcke,	omnämnande	av	speaker	och	synlighet	
i	sociala	medier.	Klassen	döps	till	ert	namn	i	Tävlingsdatabasen	(tdb).	Möjlighet	till	egen	banderoll	på	
staket/sarg	eller	produktpresentation	under	tävlingsdagarna.	
Pris 5 000 kr/tävlingsklass.

Värna en häst! 
Vill du	värna	lite	extra	om	någon	av	våra	trotjänare?	En	snäll	ponny,	en	rehab-häst,	en	läromästare	eller	
bara sponsra er favorithäst? Genom att värna en häst kommer ert företag eller organsiations namn/
logga	synas	på	hästens	boxskylt.	
Pris 5 000 kr/häst/år. 

Tävlingshinder
Designa	ditt	eget	tävlingshinder,	kommer	garanterat	synas	på	klubbens	alla	hopptävlingar.	
För	framtagning	av	designförslag	kontakta	Falu	ridklubb	eller	Printeliten.	Priset	är	inkl	normal	design/
produktion,	vid	avancerade	design	som	tex	konturskärning	kan	ev	produktionkostnad	tillkomma.		
Pris 25 000 kr.

Vi	tar	gärna	emot	presentartiklar/reklam	som	kan	användas	vid	tävlingar.	

OBS! 
Priserna	för	exponeringsytorna	är	INKL	moms,	produktionskostnaden	via	Prineliten	EXKL	moms.	 
Vid	beställning,	vänligen	kryss	i	Ja,	tack!	-	rutan.	



Skyltar intill entré 
Exponering	av	företags	-	eller	organisations	logotyp.	16	platser,	70	x	30	cm.
Pris:	5	000	kr/år.		Produktion	650	kr	(engångskostnad).	 																		

Skyltar fasadväg intill lilla ridbanan 
Exponering	av	företags	-	eller	organisations	logotyp.	14	platser,	245	x120	cm.	
Pris:	5	000	kr/år.	Produktion	1	850	kr	(engångskostnad).
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Ja,	tack!

Ja,	tack!



Skylt i ridhuset
Exponering	av	företags	-	eller	organisations	logotyp.	Storlek	245	x	120	cm.	
Pris	5	000	kr/år.	Produktion	1	850	kr,	(engångskostnad).

Skylt i ridhuset, Gavel
Exponering	av	företags	-	eller	organisations	logotyp.	Storlek	245	x	120	cm.	
Pris	5	000	kr/år.	Produktion	1	850	kr	(engångskostnad).

Ja,	tack!

Ja,	tack!



Skylt i stallet
Exponering	av	företags	-	eller	organisations	logotyp.	Storlek	120	x	100	cm.	8	platser.	
Pris	5	000	kr/år.	Produktion	1	000	kr	(engångskostnad). Ja,	tack!

Skylt utomhus Gavel A 
Exponering	av	företags	-	eller	organisations	logotyp.	10	platser,	150	x	90	cm.
Pris	5	000	kr/år.	Produktion	1	500	kr	(engångskostnad).	 Ja,	tack!



Gavel C, hel yta exponeringsyta exklusivt för 1 sponsor 
Exklusiv	plats	för	en	sponsor	(i	mån	av	plats)	
Pris	50	000	kr/år.	Produktion	via	Printeliten	vepa	12	500	kr,	montage	2	750	kr,	skenor	och	
spännkit	2750	kr	(engångskostnad).	Skenor	och	spännkit	ingår	vid	avtal	i	minst	i	3	år.		

Ja,	tack!


