Vil dit firma støtte Brovst Rideklub?
En af de sportsklubber i Hanherred, der i årevis har tiltrukket børn, unge og voksne i alle aldre, er
Brovst Rideklub. Rideklubben har således været et andet hjem for rigtigt mange børn (og voksne)
gennem de sidste mere end 40 år.
Brovst Rideklub har fokus på at lære børn og unge at omgås heste på en forsvarlig måde og ikke
mindst under opsyn at lære dem at tage ansvar for hestenes ve og vel. Brovst Rideklub tilbyder
også undervisning på rideskolens heste og ponyer, fællesskab og konkurrencer, ridelejr, fastelavn,
stævner og arbejdsdage, kagebagning og fællesspisning - og uendeligt mange timer med masser af
frisk luft og motion.

For at alt dette kan fortsætte er Brovst Rideklub, som mange andre af lokalsamfundets klubber og
foreninger, afhængig af lokalt engagement og støtte.
Aktuelt har vi brug for støtte til bl.a. nyt udstyr til skolehestene, dyrlægeregninger og hegn.
Så derfor tillader vi os at spørge:

Skal dit firma være sponsor for Brovst Rideklub?
Brovst Rideklub tilbyder mulighed for at støtte klubben på flere forskellige måder og i flere
forskellige prisklasser;
Guldsponsor:
- En skilteplads på 100 cm x 200 cm på ridehusets vægge med logo og oplysninger.
(Skiltet skal firmaet selv levere – der er dog mulighed for samkøb – og derved en billigere pris.
Hør mere herom på mail).
- Firmanavn på indrammet sponsorliste i rytterstuen.
- Firmanavn og logo med link til eventuel hjemmeside på Brovst Rideklubs hjemmeside.
Samlet pris: 1.700 kr. årligt.
Sølvsponsor:

- Firmanavn på indrammet sponsorliste i rytterstuen.
- Firmanavn og logo med link til eventuel hjemmeside på Brovst Rideklubs hjemmeside.
Samlet pris: 1.000 kr. årligt.
Bronzesponsor:
- Firmanavn og logo med link til eventuel hjemmeside på Brovst Rideklubs hjemmeside.
Samlet pris: 500 kr. årligt.
Hvis du er interesseret i at høre mere om de 3 ovenstående typer sponsorater eller hvis du har
besluttet dig for at støtte os, så send en mail med overskriften ”Sponsor” til
brovstrideklub@gmail.com med dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op.
Minisponsor:
Her er der ingen omtale – men der er heller ikke noget fast beløb.
Der kan udstedes faktura på beløb over 300 kr. – som kan trækkes fra i firmaregnskabet – men
ellers er det her mest tanken, der tæller.
Minisponsor tilbuddet er særligt rettet til private, der gerne vil give et lille bidrag til rideklubben.
Hvis du vil hjælpe klubben med et lille beløb, så indbetal på mobilepay 30142 og skriv
”minisponsor” i kommentaren.

Vi håber, at I vil se velvilligt på denne henvendelse.
Brovst Rideklub har brug for jeres hjælp.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Brovst Rideklub

