Bliv sponsor for
BALLERUP RIDEKLUB
Enhver succes koster penge. Og som alle ved, er sporten – herunder
ridesporten – i dag afhængig af økonomisk støtte – også fra erhvervslivet,
fonde og enkeltpersoner.
Kontakt person:
			
		

Susanne Faber
mobil: 26 29 11 29

Ballerup Rideklub
Kildesvinget 16
2750 Ballerup
Facebook
Instagram
Mail		

Ballerup Rideklub
Ballerup Rideklub
kontor@balleruprideklub.dk

Tlf: 44655389
CVR: 65786710

Bliv sponsor for
BALLERUP RIDEKLUB
Ballerup Rideklub er i dag en stor succes. Med
350-400 ugentlige ryttere, der kommer fra Ballerup og omegn samt store dele af hovedstadsområdet og København, favner klubben geografisk
bredt. Samtidig er vi Sjællands næststørste rideklub målt på antal medlemmer.
Mange af vores ryttere er dygtige til at hente priser
og pokaler hjem til klubben både individuelt og
som hold – både fra DM, championater, distriktsstævner og andet fra hele Dannmark. Samtidig
har vi gæste-ryttere, der kommer hver uge for at
blive trænet af profilerede springtrænere, som er
tilkoblet Ballerup Rideklub. Og ikke mindst er vi
stolte af, at Signe Kongebro fra Ballerup Rideklub
vandt Hubertusjagten i Dyrehaven i 2019 og konkurrerede på hest mod en bil i DR i programmet
Versus i 2021!

Hver uge kommer der
350-400 ryttere fra
Ballerup og omegn
samt store dele af
hovedstadsområdet
og København
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Hvorfor har vi behov for
sponsorer og donationer?

Hvad får du til gengæld?

Flere hundrede mennesker har deres daglige gang
på rideskolens område, hvor jeres navn som sponsorer kan få iøjnefaldende placeringer i ridehusene, i cafeteriet, eller i rytterstuen. I kan også få
jeres helt eget spring, som vil få opmærksomhed
til springstævner, hvor sponsornavnene generelt
bliver fremhævede – foruden på hjemmesiden og
på sociale medier.

Sponsorater er med til at sikre, at Ballerup Rideklub bliver et bedre sted for alle i klubben – både
for dem, der rider, samt for tilskuere, pårørende,
hjælpere, ejere og parter og alle andre – store som
små – der tilfældigt kigger indenfor i staldene, eller
som kommer forbi på markvejen.

Alle sponsorater, bidrag og
Få en unik eksponering
donationer vil gøre enormt
Ud over en unik eksponegavn. Hjælpen vil kunne biring overfor de mange meddrage til øget sikkerhed på
lemmer er I med til at støtte,
rideskolen, forbedre hestenes sundhed og velbe- at der en bred vifte af sportsaktiviteter i Ballerup.
findende, sikre økonomi i vores stævnecafeteria Vi er en rideklub, som kan tilbyde det bedste til
mm. På en rideskole er der mange ting og forhold, både hest og rytter, og med jer som sponsorer, kan
der løbende trænger til opgradering eller udskift- vi arbejde videre med at være en fortsat tidssvaning. Enhver form for støtte vil derfor blive taget rende, tiltalende og rummelig rideklub.
imod med stor taknemlighed.
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Muligheder for sponsorarter
Som sponsor for Ballerup Rideklub, har du mange forskellige muligheder for at
få vist jeres navne og logoer frem på skilte eller udstyr.
Vi kan vi tilbyde følgende:

Pakke 1:

Pakke 1

•

Annonce / logo på hjemmesiden

•

Annonce / logo på BALs Facebookgruppe (lukket gruppe med 1000 medlemmer)
og Instagram (åben profil)

•

Annonce i cafeteria og opråb løbende
sammen med andre sponsorer ved
alle stævner

Sponsorat på 3.000 kr.

Pakke 2:

Pakke 2

•

Banner/skilt i ridehus
(faste mål cirka 1 x 0,50m x 0,75 m)

•

Annonce / logo på hjemmesiden

•

Annonce i cafeteria og opråb løbende
sammen med andre sponsorer ved
alle stævner

Sponsorat på 6.500 kr.

Pris for produktion af skilte og anden reklame er en engangsudgift som afholdes af jer.
Der opkræves forudbetaling 1 gang årligt.
Kontakt person: Susanne Faber, mobil: 26 29 11 29.
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Muligheder for sponsorarter

Pakke 3:

Pakke 3

Sponsorat på 12.000 kr.

•

Banner/skilt i ridehus
(faste mål cirka 2 x 0,50m x 0,75 m)

•

Annonce / logo på hjemmesiden

•

Annonce / logo på BALs Facebookgruppe (lukket gruppe med 1000 medlemmer)
og Instagram (åben profil)

•

Annonce i cafeteria og opråb løbende sammen
med andre sponsorer ved alle stævner

Pakke 4:
•

Pakke 4

Ved større firmasponsorater ring eller skriv
til sponsorudvalget for at høre mere eller giv
os din gode idé, hvis du har andre forslag –
også til evt. samarbejde.

Sponsorat på mere end 12.000 kr.
Individuel aftale

Pris for produktion af skilte og anden reklame er en engangsudgift som afholdes af jer.
Der opkræves forudbetaling 1 gang årligt.
Kontakt person: Susanne Faber, mobil: 26 29 11 29.
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Muligheder for sponsorarter

Stævnesponsorpakke

Pakke 5 (afhænger af sponsorart størrelse):

Pakke 5

Sponsorater fra
2.000 kr. til 7.000 kr.

•

Opråb til en eller flere klasser ved stævne

•

Listet på Equipe (online registrering som benyttes
af både ryttere og stævnearrangører, når der skal
arrangeres og rides stævner)

•

Annonce/logo på BALs Facebook-gruppe
(lukket gruppe med 1000 medlemmer)
og Instagram (åben profil)

•

Stævnepræmier
(fx underlag og dækkener med logo)
Stævnespring med logo

•

Rideskolesponsorpakke

Pakke 6:
•

Pakke 6

Sponsorater fra
1.000 kr til 4.000 kr.

BALLERUP
RIDEKLUB

Rideskolehestenes udstyr og pleje, rideskolestævner, dyrlæge og smed, bogstaver
i ridehus/ridebane, cavalettis, pudsegrej etc.

Kontakt os gerne for at høre mere om de forskellige pakker og hvordan de kan tilpasses dine ønsker.
Pris for produktion af skilte og anden reklame er en engangsudgift som afholdes af jer.
Der opkræves forudbetaling 1 gang årligt.
Kontakt person: Susanne Faber, mobil: 26 29 11 29.
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Hvem er
BALLERUP RIDEKLUB
En traditionsrig klub med plads til alle Ingen Ballerup Rideklub uden
Ballerup Rideklub har eksisteret siden 1978 og frivillige kræfter
har i dag cirka 95 opstaldede heste og ponyer.
Vi råder over 2 ridehaller, 3 udendørs dressurbaner og en stor springbane, samt har direkte adgang
til Hareskoven. Bygningerne er ejet af Ballerup
Kommune, som vi er i tæt dialog med omkring
drift, el, vand og udvendig vedligeholdelse.

De frivillige kræfter i klubben er rygraden ved alle
de mange årlige dressur- og springstævner, ridelejre og andet, vi afholder. De store distriktsstævner kræver nogle gange op til 140 frivillige, der
planlægger, arrangerer, fordeler, køber rosetter og
sørger for sponsorgaver, gør rent, laver mad, sælger i boder, speaker, taster, henter kritikker, stiller
spring og barrierer op og piller dem ned igen søndag aften, afleverer flasker samt river baner med
traktor, når den sidste hestetrailer er kørt hjem.

Vi er med til at sikre, at et bredt tilbud af sportsog fritidsaktiviteter, så ride- og hesteglade borgere i Ballerup og hovedstadsområdet kan få opfyldt
deres behov for sports- og fritidsaktiviteter uden
at bruge lang transporttid.
Ballerup Rideklubs vision bygger på at være en
fremtidssikret rideklub, der satser på både bredden og eliten, og hvor trivsel for såvel rytter som
hest er i fokus med blandt andet mange arrangementer. Vores undervisningsmiljø tæller veluddannede og engagerede ridelærere. Undervisningen er præget af godt humør og sammenhold, og
der arrangeres mange events ”uden for banen”
både for rideskoleelever og pensionærer.
Vi drives af en frivillig bestyrelse, et sekretariat, en
håndfuld ansatte til fodervagterne, til staldene og
foldordningerne med Maria Kromann Christensen som daglig leder.

Ballerup Rideklub er støttet af:

Illustrations designed by macrovector / Freepik
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