
 

 

Kæphesten!  

Umiddelbart efter springningen er 

KÆPHESTEN klar med en hjemme-

lavet julebuffet: 

Julesild, Juleskinke, Amerikansk 

kyllingesalat, Rosastegt 

kalvecoulotte, And på butter-

dejsbund, Høns i asparges, Små 

frikadeller, Kyllingespyd, Stegte 

kartofler, Flødekartofler, Rød-

kålsalat m/appelsin, druer og 

nødder + ris á la mande m/mandel-

gave. 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding senest onsdag den 20/12-

17 (af hensyn til indkøb) via mail 

Frederikshavnrideklub@gmail.com 

eller via linket på 

www.frederikshavnrideklub.dk  

Sponsorspringning 
22. december 2017 

Vi starter springningen kl. 17 

Hvad er sponsorspringning? 
Sponsorspringning gælder om at skaffe 
flest mulige sponsorpenge til ens egen 
start eller man kan samle sponsorer til en 
rideven/veninde. 
En sponsor kan være alt lige fra et firma 
til ens forældre, bedsteforældre eller 
venner, og man kan sagtens have 
mange sponsorer. 
Er du elevrytter, må du også gerne 
deltage – snak med din underviser. 
Springet starter på 10 cm og stiger med 
10 cm hver gang. 
Man springer på skift, opdelt i grupper. 
Man har 3 forsøg til at komme over hver 
højde. Man må også selv bestemme når 
man stopper, hvis du synes det bliver for 
højt. Sponsorspringning har været en 
tradition i FRK i mere end 10 år og har 
givet alt 15.000-115.00 kr. 
 

Vilkår 
Du finder én og gerne flere sponsorer, 
som vil sponsorere dig og den hest du 
rider på. 
Din sponsor kan være sponsor med et 
beløb pr. centimer du springer eller et 
fastbeløb. 
Når du afleverer din/e kontrakter får du 1 
stk. billet til et glas vin/sodavand eller en 
øl, som du kan give til din sponsor. Som 
tak for din indsats spiser du gratis ved 
arrangementet efter sponsor-spisningen. 
Din sponsor kan selvfølgelig også købe 
en spisebillet til favørpris. 
Sponsorkontrakterne afleveres senest 
fredag den 22/12-17 kl.16 i cafeteriet. 
Menu og tilmelding til den efterfølgende 
spisning se det røde felt 

Tilmelding til Sponsorspringning 
Man tilmelder sig på tilmeldings-skemaet 
ved kontoret eller på listen i den lille 
ridehal. Der finder man også 
sponsorsedler som både du og dine 
sponsorer er sammen om at udfylde. 
Sponsorsedler kan også downloades fra 
hjemmesiden. 
Afregning med sponsorer 
Når du er færdig med at springe bliver 
din max. højde noteret på Sponsor-
sedlen. Derefter vil dine sponsorer 
modtage en opkrævning fra 
Frederikshavn Rideklub. 
Faste beløb kan også afregnes på 
forhånd via MobilePay til 54755 
Alle pengene går ubeskåret til 
ungdomsarbejdet i klubben bla. ønsker vi 
os ny bomme, fyld til spring, nyt 
dressurhegn og meget meget mere. 

Voksne: 125,- 

Sponsorer: 100,- 

Børn/unge u. 18 år:  75,- 

Deltagere:  0 kr 
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