Välkommen att stödja
Väsby Ridklubb

RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN
OCH ELEVEN I CENTRUM
Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön
miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på
olika nivåer. Hästlekis för de minsta till träningsgrupper i hoppning och dressyr på tävlingsnivå.
Väsby Ridklubb är en ideell förening som bildades
1969. Vi har omkring 500 medlemmar varav ca 400
är elever per vecka. Ridskolan drivs med anställd
personal medan viss del av verksamheten, som till
exempel tävlingar, sköts ideellt av klubbens
medlemmar. Väsby Ridklubb är ansluten till Svenska
Ridsportförbundet och Ridskolornas Riksorganisation. För att delta i ridundervisningen
och alla aktiviteter som anordnas i klubben, krävs
medlemskap i Väsby Ridklubb. Som medlem är du
olycksfallsförsäkrad på anläggningen. Du får
också Svenska Ridsportförbundets medlemstidning
”Häst och Ryttare”.

Vi erbjuder

Tävlingsverksamhet
Träningsverksamhet för A, B och C-tränare
Ungdomsverksamhet
Rökfri anläggning
God Klubbanda
Självklart – säkerhet

POSITIV EXPONERING

Nu erbjuder vi dig som företagare en möjlighet att
visa upp ditt varumärke på olika sätt. Du väljer själv
nivån. Vi är glada för allt stöd vi kan få. Hästar och
stall kostar en del att hålla igång.

Ridskolan

Väsby Ridklubb har ca 30 lektionshästar, både stora
hästar och ponnier. Vi har ridning för barn och
vuxna indelade efter ålder och kunskapsnivå, från
nybörjare till tävlingsnivå. Vi har specialgrupper i
hoppning och dressyr. ”Hästlekis” finns för de allra
minsta mellan 5 och 7 år, ridning och körning ingår.
Möjlighet att tävla ges från grupp 3. Lingondressyr
och blåbärshoppning anordnas kontinuerligt. Seriehoppning respektive seriedressyr arrangeras under
höst , vinter och vår med tre kvaltävlingar som
avslutas med klubbmästerskap varje år. Kurser och
läger anordnas på lov och helger. Vi ger privatlektioner - egna C-tränare i dressyr och hoppning.

Hos oss finns det något för
alla – gammal som ung
Ungdomssektionen

Alla ungdomar under 26 år är automatiskt anslutna
till U-sektionen. Denna sektion är vår framtid och
har som uppgift att introducera ungdomarna såväl i
det dagliga arbetet med omsorg om hästarna som
med föreningsarbetet i allmänhet och klubbandan i
synnerhet. Andra viktiga uppgifter är att medverka
till och genomföra olika aktiviteter med anknytning
till stall och hästvård. Sektionen har bl a fått ridportförbundets utmärkelse som ”Årets ungdomssektion”
något vi är mycket stolta över.

Tävlingssektionen

Tävlingssektionen har till uppgift att i första hand
ansvara för, förbereda och genomföra tävlingar.
Sektionen arrangerar klubbtävlingar, seriedressyr
och seriehoppning, klubbmästerskap samt externa
tävlingar för såväl ponny som stor häst.

Väsby Ridklubbs historia

Hösten 1968 startades ridskolan av Jan-Erik
Andersson och Anders Tillberg. Fyra hästar var med
vid starten och lektionerna hölls på stallplanen tills
det första ridhuset byggdes 1972. 1969 bildas Väsby
Ridklubb och 1978 bildades Stiftelsen Väsby
Ridanläggning för att ansvara för driften av ridanläggningen. Detta var den första stiftelsen av
sitt slag i Sverige. Samma år gavs första numret av
klubbtidningen VäRK-bladet ut. Tidningen gavs ut
fram till 2001 då den ersattes av hemsidan.
2003 kvalitetsmärks ridskolan av Svenska Ridsportförbundet som en godkänd ridskola och anläggning.
Läs mer om Väsby Ridklubbs historia på väggen i
cafeterian eller på hemsidan www.vasbyridklubb.se.

Kontakta oss

Väsby Ridklubb
Sättra Gård
194 91 Upplands Väsby
Telefon 08-590 814 52
E-post sponsring@vasbyridklubb.se
www.vasbyridklubb.se

Reklampaket

1
2
3
4
5

Hästpaketet
Bidrag till inköp av ridskolehäst
Döper hästen till företagsnamnet
Namntavla på boxdörren
Engångsbelopp: 35 000 SEK

Stora reklampaketet
Skylt inne i ridhuset
Logotyp på www.vasbyridklubb.se
Avtalslängd: 1 år
Engångsbelopp: 10 000 SEK

Mellan reklampaketet
Skylt inne i ridhuset
Avtalslängd: 1 år
Engångsbelopp: 7 000 SEK

Lilla reklampaketet
Företagsamn på ”Vi stödjer VÄRK”-tavlan
Avtalslängd: 1 år
Engångsbelopp: 1 200 SEK

Privat stödjare
Privatnamn på ”Vi stödjer VÄRK”-tavlan

Kontakta oss
Väsby Ridklubb, Sättra Gård, 194 91 Upplands Väsby
Telefon 08-590 814 52 | E-post sponsring@vasbyridklubb.se | www.vasbyridklubb.se

Avtalslängd: 1 år
Engångsbelopp: 500 SEK

Tävlingspaket
Väsby ridklubb sätter eleven och hästen i centrum
Väsby Ridklubb har som mål att arbeta för att ge barn och
ungdomar en meningsfull fritid. Aktiviteter med hästar och
utan hästar runt omkring stallet lär barnen på ett naturligt sätt
att ta ansvar och det är allmänt känt att barn som vuxit upp i
stallet med hästar har en naturlig känsla för ledarskap.
Väsby Ridklubb är en helt drogfri verksamhet med strax över
500 medlemmar, majoriteten är ungdomar mellan 7 – 13 år.
Varje vecka har vi ca 400 ridande elever på ridskolan och ett
10-tal ryttare som tränar med sina egna hästar.
Vi har under året flera träningstävlingar som blåbärshoppning

och lingondressyr för ridskolans elever, klubbtävlingar i form
av tre stycken seriehoppningar och tre stycken seriedressyrer
som avslutas med ett klubbmästerskap i varje gren.
Klubben arrangerar varje år externa tävlingar i hoppning och
dressyr för både häst och ponny. Dessutom arrangeras en
tvådagars fälttävlan i Johannesberg och en kvällstävling i
hoppning för ponny på vår fina utevolt.
Det finns ett flertal alternativ att hjälpa klubben
med sponsring!

Tävlingssponsor
Att sponsra en tävlingsklass innebär att Ert företag/verksamhet, får reklam som blir väl förankrat hos de tävlande och besökande på
ett positivt sätt. Tex i propositioner ryttarmeddelande och startlistor. En hopptävling innebär att vi arrangerar 3 klasser per dag för
häst eller ponny. En ponnyklass delas in i tre olika kategorier, AB, C och D där 1-6:e pris delas uti varje kategori. I hästklassen delas
1-20 priser ut beroende på antal starter. En dressyr tävling består oftast av två klasser med 10 priser i varje klass. Sponsring för tävling
kan bestå av gåvor till priser alt ekonomiskt bidrag till priser.

Klassponsor extern tävling
I paketet ingår: Ert företags logotyp broderas på ett tjusigt täcke som går till vinnande ekipage i sponsrad klass. Speakertext under
tävlingen. Företagets logga på VäRKSs hemsida. Möjlighet att ställa ut era reklamskyltar med företags logga på tävlingsplatsen alt.
presentera annat informationsmaterial
Pris: 3 000 SEK

Företagshinder
Nytt hinder, så som ni väljer att utforma det.
Se länkar nedan på hur ett företagshinder kan se ut:
www.newmarket.nu/sponsorhinder.html
www.hinderfixaren.se/hindermaterial-filer/Page5019.html

Pris: Från 9 000 SEK

Hemsida
Er logotyp med länk till er hemsida på VäRKs hemsida.

Varor/Tjänster
Ert företag kan bidra med varor eller tjänster,
och ni får Er logotyp med länk till er hemsida på VäRKs hemsida.
Ex. bidra med er yrkeskunskap och tid, priser till tävlingar.

Kontakta oss
Väsby Ridklubb, Sättra Gård, 194 91 Upplands Väsby
Telefon 08-590 814 52 | E-post tavling@vasbyridklubb.se | www.vasbyridklubb.se

Pris: 1 000 SEK/år

Väsby Ridklubb
Sättra Gård
194 91 Upplands Väsby
08-590 814 52
sponsring@vasbyridklubb.se
www.vasbyridklubb.se

