
 
 

  

  

DM for hold i ponydressur i Frederikshavn — vil du hjælpe?  

  

Frederikshavn Rideklub melder klar til at afholde det 11. DM for hold. Vi 
glæder os til at byde velkommen til nogle af landets bedste ekvipager i 
ponydressur og afvikle et stævne på højt niveau.  

  

Det danske mesterskab i ponydressur for hold bliver gennemført for at 
fremme sammenholdet inden for en klub på tværs af alder og 
uddannelsesniveau. Hvert hold består af mindst 3 ryttere og 3 ponyer 
eller 4 ryttere og 4 ponyer, og rytterne på holdet skal starte for samme 
klub.   

Vi tror på, at vi gør en forskel, som afspejler klubbens unikke miljø og 
de gode frivillige kræfter blandt medlemmerne. Vi afvikler stævnerne på 
vores egen særlige måde med masser af gæstfrihed, sjæl, varme, god 
service og veltillavet stævnefortæring.  

Forude venter et stort arbejde for klubbens medlemmer med at 
planlægge, arrangere og gennemføre stævnet, men vi glæder os.  

Vi håber, at vi blandt byens, landsdelens og landets erhvervsliv kan 
finde hjælp og opbakning til at afvikle et godt stævne.  

  

Du skal blot fortælle os, hvilket sponsorat du ønsker at bidrage med 

og derefter give os besked — enten på telefon (6171 5324) eller e-

mail (frederikshavnrideklub@gmail.com), så sørger vi for alt andet og 

sender dig en faktura (et sponsorat er fradragsberettiget).  

Hvis du har spørgsmål til sponsoraterne eller DM, er du velkommen til 

at kontakte formand Jakob Møller Pedersen på mobil 6021 3829. 

 

På forhånd 1000 tak for hjælpen 

Planche med annoncører   

   
SPONSORATERNE  
   
Ærespræmier  

 Dit firma sponsorerer ærespræmier i form af gaver eller gavekort   

 Ærespræmie-sponsor nævnes flere gang under klassen og ved 
præmieoverrækkelsen  

 Hvis dit firma ønsker at sponsorere 1., 2. og/eller 3. pladsen, må I være indstillet på, 
at der kan være flere sponsorer til samme plads, og det er obligatorisk at 
sponsorere endnu en eller flere ærespræmie(r) til en de andre placeringer  

  

Annoncesponsor - pris 1.000 kr.   

 Firmalogo bliver vist på rideklubbens hjemmeside samt facebookgruppe  

 

Klassesponsor - pris 3.000 kr. pr. klasse  

 Én klasse bliver opkaldt efter din virksomhed   

 Afspilning af speak (tekst om din virksomhed eller produkt) eller reklamespot/jingle på 
stævneanlægget  

 Firmalogo bliver vist på rideklubbens hjemmeside samt facebookgruppe  

       (i forbindelse med stævnet)  

  

Hovedsponsor - pris kr. 12.000  

 To klasser (herunder en finaleklasse) bliver opkaldt efter din virksomhed   

 Afspilning af speak (tekst om din virksomhed eller produkt) eller reklamespot/jingle på 
stævneanlægget  

 Firmalogo bliver vist på rideklubbens hjemmeside samt facebookgruppe (i forbindelse 
med stævnet)  

 Ekstra synlighed af firmaet med eget logo på plancher i festtelt og cafeteria  

 

 

  

Vi laver en planche med oversigt Frederikshavn Rideklub 

over stævnets annoncører, og planchen bliver placeret 

udenfor festteltet ved cafeteriet.  

 

Hvis du har lyst til at hjælpe os med et sponsorat eller 

ærespræmier, vil vi gerne høre fra dig senest 15. august 

2020 

 


