
STØT SLRK 

Sponsorater er en væsentlig årsag til, at SLRK 
når sine mål for såvel små som store ryttere - 
både i det daglige; ved lokale stævner og ved 
landsdækkende arrangementer. 

Som sponsor vil I støtte ridesporten og 

samtidig være medvirkende til at støtte en 

sund fritidsinteresse i jeres nærområde. 

SLRK ligger i udkanten af Slagelse lige op ad 
Slagelse Lystskov. Vi har ca. 240 medlemmer, 
hvoraf ca. 75% er under 18 år. Klubben er 
velfungerende – ikke mindst på grund af, at 
medlemmer og bestyrelse bidrager med en 
stor frivillig arbejdsindsats 

SLRK råder over 2 ridehuse; et på 20 x 40 m og 
ét på 20 x 60 m, samt udendørs springbane og 
dressurbane. SLRKs rideskole ejer 13 
heste/ponyer og tilbyder rideskole for børn og 
voksne på alle niveauer. 

SLRK tilbyder desuden opstaldning for 18 
privatejede heste/ponyer. 

 

 

BLIV SPONSOR 

I 

SLAGELSE 

RIDEKLUB 

 

”Stedet du lærer at ride” 

www.slrk.dk  

Slagelse Rideklub 

Nykobbelvej 2A 

4200 Slagelse 

SPRINGSPONSOR 
SPONSOR 

Pris:  betaling af spring 

Der er mulighed for at sponsere 1 spring med 4 støtter, 2x4 
bomme og fyld, som vil blive benyttet til alle klubbens 
springstævner. Vi kan hjælpe med fremstilling og design, 
prisside 70000-9000 kr. 
 
• Mulighed for ”standplads” og for uddeling af 
firmamateriale ved stævne. 2000 kr./stævne 
 
• Firmalogo med weblink på Slagelse Rideklubs 
hjemmeside: www.slrk.dk  
 

 

 

Pris eksempel: 7000,-* 

*1 spring med 4 støtter, 2x4 bomme og fyld 

http://www.slrk.dk/
http://www.slrk.dk/


STÆVNE SPONSOR 

Pris pr. stævne kr. 5000 

Som stævne sponsor har I som firma mulighed for at 

navngive et helt weekend stævne, over 2 dage. 

Jeres firmanavn vises på alt stævnemateriale. 

Derudover inkluderer stævne sponsor pakken følgende: 

• 1 firmalogo banner leveret af sponsor synligt ophængt 

under stævnet 

• Mulighed for ”standplads” og for uddeling 

af firmamateriale ved stævnet. 

• Mulighed for at uddele logotøj til stævnehjælpere 

• Omtale i højtaler og reklame for firma under hele 

stævnet 

• Firmalogo med weblink på vores hjemmeside 

• Stævne sponsorater til minimum 10.000 kr. giver 
sponsor ret til at levere 1 firmalogo skilt (80x200) med 
firmanavn/ firmalogo til ophængning på sidevæg i 
klubbens store ridehus i 1 år. 

GAVE SPONSOR 

Firmaer kan støtte klubben ved 
hjælp af gaver, der kan 
anvendes som 
stævnepræmier. 
Afhængig af gavens art og 
størrelse kan giverens 
navn/logo på forskellig vis blive 
eksponeret. 

KLASSE SPONSOR 

Pris pr. klasse kr. 2.200 

SLRK afholder ca. 10 stævner om året. Som 
klassesponsor vil I som firma kunne bestemme navnet 
på én eller flere klasser ved et eller flere stævner på 
SLRK. 
Der er mellem 8 & 16 klasser i løbet af én stævnedag og 
Jeres firma navn vises på start– og resultatlister. Vi har 
typisk omkring 200 starter på en dag. 

Derudover inkluderer ”klasse sponsorpakken” følgende: 

• Mulighed for overrækkelse af sponsorpræmie til 

vinderen af klassen. 

• Mulighed for ”standplads” og for uddeling af 

firmamateriale ved stævnet. 

• Jeres firma nævnes i højtalerne, mens klassen rides og 

under præmieoverrækkelsen. 

• 1 firma logo banner leveret af sponsor synligt ophængt 

under stævnet 

• Klassesponsorater til minimum 6.000 kr. pr. stævne 

giver sponsor ret til at levere 1 firma logo skilt 

(80x200cm) med firmanavn/ firmalogo til ophængning på 

sidevæg i klubbens store ridehus i 1 år. 

 

 SKILTE SPONSORATER 

SLRK tilbyder flere former for skilte sponsorater: 
1. Skilt i stævneridehus i 1 år 2.000,-

(80X200cm) 
2. Skilt udvendigt på ridehus ud mod P-plads og 

offentlig vej i 1 år 4.000,-  
(80X200 cm) 

3. Skilt sat på højen eller hegn modsat dommerhuse 
udendørs springbane, i 1 år 2000,- 
(egen opsætning i jord max (150X3000) 

Alle priser er eksklusiv fremstilling og levering af 
skilt, da sponsor selv sørger for dette.  

Klubben kan hjælpe med design og fremstilling af 
skilte fra 2500kr og op. Alt efter str. 

Alle skilte sponsorater inkluder er 1 års firmalogo med 

weblink på Slagelse Rideklubs hjemmside: www.slrk.dk  

Kontakt SLRK sponsorudvalg på info@mipex.com 
Michael Pedersen 

  

http://www.slrk.dk/
mailto:info@mipex.com

