
MENINGSFULLT SAMHÄLLSANSVAR MED RESPEKT OCH OMTANKE FÖR MÄNNISKA OCH DJUR

S A M A R B E T S F O L D E R



Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta ansvarig styrelsemedlem 
Frida Johansson Tel: 0708-116507    : yr.sponsring@ystad.nu

TILL DIG SOM VILL STÖDJA YSTAD RIDKLUBB

Ystad Ridklubb är en ideell förening med målsättningen att vara en god förebild inom
ridsporten. Föreningen har varit aktiv sedan 1927 och ligger i utkanten av Ystad
Sandskog med närhet till både skog och hav.

Ystad Ridklubb driver en kvalitetssäkrad ridskola för att främja hästintresset hos barn,
ungdomar och vuxna. Utbildning ges både för rekreation och i syfte att nå högt ställda 
mål. Under veckorna har vi ett trettiotal lektionsgrupper på olika nivåer inom t ex hoppning, 
dressyr, mini-riders och paraverksamhet. 

Ystad Ridklubb verkar för en god kamratanda och gemenskap. Genom vår ungdoms-
verksamhet, YRUS, främjar vi aktiviteter även vid sidan av ridningen, i en sund och drogfri
miljö.
I förlängningen handlar det om en verksamhet med stora sociala värden där unga lär
sig att ta ansvar. Omtanken om och vården av djuren ger en extra dimension som inte
finns i någon annan idrottsverksamhet. Ridklubben bli något av ett andra hem. Det är en
utbildningsplats, mötesplats och "fritidsgård" alla dagar i veckan. Klubben satsar på barn
och ungdomar genom olika aktiviteter.

Tävlingar arrangeras både för våra egna medlemmar och för ryttare från andra klubbar,
som då kommer till oss. Vi verkar inom ramen för idrottens satsningar på
ungdomsledarutbildning via såväl Svenska Ridsportförbundet som SISU Idrottsutbildarna.

Vi har en stor anläggning och många hästar som ständigt behöver vår omsorg. Vi har
fantastiska medlemmar och vi vill se till att våra ridlektioner håller hög kvalitet genom
att personalen får tillfällen för fortbildning.

Visst vill ni vara med och stötta våra barn och ungdomar så de kan utvecklas inom 
ridsporten och som individer! Vi hoppas att vi kan hitta ett samarbetsområde där ni kan 
hjälpa oss i detta underbara och givande arbete.

Kolla gärna på våra färdiga paket på nästa sida och se om där är något som skulle passa
just ert företag. Har du/ni egna idéer eller funderingar så finns det möjlighet att
skräddarsy en lösning som passar dig och ditt företag på bästa sätt.



7500 kr/år

• Skyltplats i ridhus (220 cm x 120 cm)
• Plats på tavla i entrén 
• Er logotyp på vår hemsida med länk till er hemsida

Läktarpaket
I paketet ingår:  5000 kr/år
• Ditt varumärke namnger läktarsektionen
• Skyltplats på din läktardel
• Plats på tavla i entrén

2500 kr/år Hemside paket 
I paketet ingår:
• Plats på tavla i entrén
• Er logotyp på vår hemsida med länk till er hemsida

Skänka priserKlassponsorpaket
Skänk priser till tävlingsklasser, och du får:
• Speakertext under tävlingen
• Företagets logotyp på vår hemsida
• Möjlighet att på tävlingsplatsen ställa ut era reklamskyltar med företagets logotyp
• Möjlighet att på tävlingsplatsen presentera annat informationsmaterial

Varor/tjänster 
Ert företag kan bidra med varor eller tjänster.
Ni får då på vår hemsida exponera er logotyp med länk till er hemsida.
Exempel på varor och tjänster:
• Bidra med er tid och yrkeskunskap
• Priser till tävlingar
• Egna idé r

VÅRA SAMARBETSPAKET

10000 kr/årKombopaketet  
I paket ingår både anläggnings- och läktarpaketet

Anläggningspaket  
I paketet ingår:

Kontakta ansvarig styrelsemedlem 
Frida Johansson Tel: 0708-116507    : yr.sponsring@ystad.nu



 från 9 000 kr/hinder

35 000–75 000 kr Ponn hästpaket 
I paketet ingår
När ert företag finansierar inköp av en ponny eller häst så kommer 
hästens namn att börja med ert företagsnamn.
Exempel: öretaget som finansierar inköpet heter "Plåtslaget" och 
ponnyn/hästen heter "Brunte" så blir namnet "Plåtslagets Brunte"

Företagshinder 
Nytt hinder såsom ni väljer att utforma det.

Kontakta oss för mer information.

PAKET

Kontakta ansvarig styrelsemedlem 
Frida Johansson Tel: 0708-116507    : yr.sponsring@ystad.nu

Se mer information om Ystad Ridklubb på vår hemsida www.ystadridklubb.com


