
Tävlingssponsor
Sundsvalls Ridklubb

Låt ditt företag synas i samarbete med en prisbelönt tävlingsarrangör 



Sundsvall Summer Horse Show 2018
Sundsvalls Ridklubb är en van arrangör av stora tävlingar. Sedan år 2000 har klubben 
arrangerat den nationella hopptävlingen Sundsvall Summer Horse Show som är den 
enda tävlingen i Norrland som går på gräsbana. Tävlingen pågår i under flera dagar 
och lockar ekipage från såväl Sverige som våra grannländer. Helgens högsta klass är en 
Grand Prix hoppning där hästarna hoppar över 1,50 m höga hinder, en riktig publikfa-
vorit.  Vi vill erbjuda just ert företag möjligheten att visa upp er på denna tävling och 
presenterar i denna broschyr några förslag på samarbetsmöjligheter.

Årets bästa idrottsarrangemang
Sundsvalls Ridklubb har blivit nominerade hela fyra gånger   till årets arrangemang på 
Medelpads Idrottsgala. Senaste gången var klubben nominerade med Ponny-SM som 
arrangerades hösten 2015. Det var första gången på 17 år som ett ridsport SM ar-
rangerades i vår region och evenemanget fick oerhört mycket beröm från såväl publik 
som ryttare och det Svenska ridsportsförbundet. Ett arrangemang på världscupsnivå 
var betyget från landslagsledningen.  Sundsvall Summer Horse Show kammade hem 
segern i kategorin årets arrangemang på Medelpads idrottsgala år 2013 framför favo-
riter som SCA Cupen och Nordic Cup som är två välmeriterade arrangemang inom 
hockey och fotboll.

Vi kommer som vanligt att arbeta hårt för att erbjuda ett arrangemang på toppnivå. Vi 
ser fram emot årets tävlingar och hoppas att ni vill vara med och dela detta med oss! 

Om Sundsvalls Ridklubb
Sundsvalls Ridklubb (SRK) bildades redan1945 och firade 70 år som förening 
2015. Idag har klubben en av Norrlands modernaste anläggningar och strävar 
efter att fortsätta utveckla verksamheten. Vi erbjuder våra medlemmar goda 
möjligheter för träning och tävling samt handikappridning för ryttare med 
särskilda behov. Sundsvalls Ridklubb är en mötesplats för såväl barn, ungdomar 
och vuxna vare sig de rider, är åskådare eller deltar på de aktiviteter som klub-
ben anordnar. Varje vecka besöker 1 400 personer vår anläggning och varje år 
lockas 12 000 besökare till alla våra evenmang. 

Vi vill gärna samarbeta med er och i denna broschyr visar vi förslag på olika 
alternativ. Har du egna idéer? Tveka inte att ta kontakt med oss!  

// Sponsorgruppen Sundsvalls Ridklubb

Sundsvall Summer Horse Show
• 3 000 besökare
• 300 tävlingsekipage deltar
• 900 starter 
• 100 funktionärer
• Största återkommande tävlingen i Norrland

Sundsvall Summer Horse Show
Låt ditt företag synas på årets största ridsporthändelse i Norrland!

Kontaktperson sponsring
Christine Grafström, sponsorsamordning 
070-277 36 39

sponsring@sundsvallsrk.nu



Sundsvalls Ridklubb
www.sundsvallsrk.nu

Samarbetspartner Guld (max 2 st)
• Helgens största mediala bevakning och högsta publiksiffra
• Namn på helgens högsta klasser (t.ex. Careta Grand Prix)
• Helsidesannons i tävlingsprogrammet
• Live-sändning via Mittmedia
• Företagets logo publiceras på SRK:s webb under 1 år
• Ert företag taggas i inlägg på klubbens sociala medier 
• Fri exponering av eget skyltmaterial
• Speakertext
• Logotype på segertäcke
• Biljetter till entré och till ryttarfesten inkl. middag för 4 per
• Lunch och lättare förtäring i VIP-området
• Representation vid prisutdelning

Pris: 25 000 kr 

Samarbetspartner Silver - CUP med flera klasser
• Eget namn på en cup med flera klasser över flera dagar
• Halvsidesannons i tävlingsprogrammet
• Företagets logo publiceras på SRK:s webb under 1 år
• Ert företag taggas i inlägg på klubbens sociala medier
• Logotype på segertäcke
• Speakertext
• Biljetter till entré
• Fri exponering av eget skyltmaterial
• Lättare förtäring i VIP-området
• Representation vid prisutdelning

Pris: 10 000 kr 

Samarbetspartner Brons 
• Eget namn på klassen
• Kvartssidesannons i tävlingsprogrammet
• Ert företag taggas i inlägg på klubbens sociala medier
• Representation vid prisutdelning
• Logotype på segertäcke
• Speakertext
• Skyltning vid tävlingsbanan
• Lättare förtäring i VIP-området
• Biljetter till entré 

            Pris: 6 000 kr

Låt ditt företag synas från anmälan till prisutdelning.

Klassponsor Horse Show



Sponsorpaket sandbanken
Ställ upp en bil eller hästtransport hela tävlingshelgen på vår 
sandbank - mitt på tävlingsbanan. Ni får sätta upp egna skyltar 
runt kanten för att maximalt visa ert varumärke. Det ingår även 
en marknadsplats/exponeringsplats för ex. 3 bilar/hästtran-
sporter på ca: 7x7 m. I detta sponsorpaket blir du automatiskt 
samarbetspartner Silver och sponsorklass ingår.

Pris: 10 000 kr 

 
Bilar och hästtransporter
Visa upp era hästtransporter, hästbilar eller dragbilar på våra 
tävlingar. Vi garanterar dig exklusivitet, du blir alltså den enda 
inom din bransch på marknaden. Först till kvarn gäller för bok-
ning. Ta med eget informationsmaterial, flaggor eller bande-
roller och ha gärna personal på plats som kan ge information 
under dagen. Utställningsytan är 5x5 m.  

Pris: 3 000 kr

Marknadsplats - exklusivitetsavtal
Visa upp ditt företag och bedriv försäljning på plats. Vi garante-
rar dig exklusivitet, du blir alltså den enda inom din bransch på 
marknaden. Först till kvarn gäller för bokning. Marknadsplatsen 
är 5x5 m och då ingår el samt wifi. Önskar du ett utställnings-
tält måste detta bokas via Sundsvalls Ridklubb. För 1500 kr får 
du ett fint tält där frakt, uppsättning och nedplockning ingår. 

Pris: 3 000 kr
Utställningstält: 1 500 kr exkl. moms

(Utställningstältet faktureras separat från vår leverantör)

Det finns möjlighet att kombinera marknadsplats med 
klassponsring till ett bättre pris. Kontakta oss för mer 
information. 

Förskottsbetalning gäller vid bokning av marknadsplats. Vid avbokning 
senare än två veckor innan tävling återbetalas 50 % av beloppet. 

Marknadsplats Horse Show
Syns och sälj på Sundsvall Summer Horse Show



Sundsvalls Ridklubb
www.sundsvallsrk.nu

Komplett hinder från Gynning Design.

Komplett hinder från Takringen.

Komplett hinder från Bilbolaget.

Här har ert företag möjlighet att synas på flera fartfyllda och 
spännande evenemang. Just hopptävlingar brukar vara upp-
märksammade i media och möjligheten att ert företagshinder 
kommer med på bild i tidningarna är stor. Vi har två olika 
hinderförslag: 

Sponsorhinder
Låt ditt företag synas med ett snyggt hinder på alla våra hopptävlingar.

Lilla hinderpaketet
Ert företagsnamn/logotype fästes på hinderinfångare, bommar, 
hinderplank eller grindar till ett befintligt hinder. Ni får gärna 
bidra med skyltar och dekaler med er logotype. Vi bygger och 
färdigställer ert hinder. Vi garanterar att era sponsrade hinder 
kommer att användas under minst två år. Klubben arrangerar 
ett tiotal tävlingar varje år och flertalet träningar varje månad. 

Pris: 5 000 kr 

Komplett hinder
Vi bygger ett komplett hinder enligt era önskemål med fö-
retagets logotype, namn, färger etc. Ni får gärna bidra med 
eget skyltmaterial  med logotype eller andra detaljer som ni 
vill ha med. Vi garanterar att era sponsrade hinder kommer 
att användas under minst två år. Klubben arrangerar ett tiotal 
tävlingar varje år och flertalet träningar varje månad.

Pris: 10 000 kr

Specialdesignat hinder
Önskar ni ett specialdesignat hinder enligt era önskemål så 
återkommer vi med offert.

Pris enligt offert

Bokas senast 31 maj för att hindret ska vara klart  
till Sundsvall Summer Horse Show 2018!

Komplett hinder från SCA.



Annons i programmet
Olika varianter på annonser i Sundsvall Summer Horse Show fina program

Annons i tävlingsprogrammet
Köp en annonsplats i tävlingsprogrammet och du når 250 st tävlande med anhöriga samt all publik ca 3 000 st.  
Programmet delas ut gratis till alla tävlande och ingår i entréavgiften till all publik. Det finns tre olika storleksal-
ternativ på annonserna samt logotypruta. Välj den storlek och format som passar dig. 
     

     2 000 kr 
  1 500 kr

   800 kr
    500 kr

Helsida
1/1
185x245 mm

Liggande halvsida

1/2
185x122 mm

Kvartssida
1/4
90x140 mm

Logotype i 
program
55x25 mm

Helsida:   
Halvsida:  
Kvartssida: 
Logotype:   

Sponsorskylt
Låt ditt företag synas med en snygg reklamskylt i vårt ridhus.
Stor reklamskylt - Gäller hela året
I ridklubbens ridhus sitter reklamskyltar direkt synliga för publik och ryttare. De exponeras för klubbens  
1 400 besökare varje vecka samt för de tusentals besökarna vid klubbens tävlingar och arrangemang varje år. 

Skyltens mått är 2 000x1 000 mm i en milimeter lackad aluminiumplåt med ditt företags namn eller logotype. Du 
bestämmer själv hur den ska se ut och vad som ska stå på den i samarbete med skyltfirman.  Årskostnad 3 500 
kr samt engångskostnad för tillverkning av skylt 1 990 kr. 

Avtal: Enligt överenskommelse skrivs ett avtal som löper ett år.  Avtalet förlängs automatiskt med ett år om ni 
inte säger upp det senast tre månader innan nästa avtalsperiod startar.

Pris: 3 800 kr/år
Tillverkning av skylt (engångskostnad): 1 990 kr exkl moms 
(Tillverkningskostnaden faktureras separat från vår leverantör)



Sundsvalls Ridklubb
www.sundsvallsrk.nu

Under året arrangerar Sundsvalls Ridklubb ett tiotal större tävlingar i både hoppning och dressyr för både ponny 
och storhäst. Vi har några olika förslag på hur ni kan samarbeta med oss på våra övriga tävlingar.

Sponsra en klass
Vill ert företag sponsra en klass så namnges klassen efter företaget. Speakern presenterar ert företag i högta-
laren vid ett flertal tillfällen. Möjlighet finns att skylta vid tävlingsbanan eller vid publikområdet. Du kanske har 
andra önskemål om hur du vill presentera ditt företag? 

Ni får även: Två lunchbiljetter till Café Krubban som serverar Dagens Lunch och fika, samt möjlighet att re-
presentera vid prisutdelning. Priserna gäller vid alla  hopp- och dressyrtävlingar på Sundsvalls Ridklubb förutom 
Sundsvall Summer Horse Show.

Vill ni ha med ert företags logotyp på segertäcket vid prisutdelning tillkommer en kostnad på 500 kr/täcke. 

• Namn på tävlingsklass
• Speakertext
• Möjlighet att sätta upp reklam vid tävlingsområdet
• Dela ut hederspriser med reklamtryck
• Dagens lunch på tävlingen

Nationell klass: 3 000 kr

Lokal/regional klass: 2 000 kr

Marknadsplats - exklusivitetsavtal
Visa upp ditt företag och bedriv försäljning på tävlingsplatsen. Vi garanterar dig exklusivitet, du blir alltså den 
enda inom din bransch som ställer ut på tävlingen. Först till kvarn gäller för bokning. Försäljningsplatsen finns 
inomhus vid tävlingar inomhus och vid utomhustävling i anslutning till tävlingsbanan. El och wifi ingår.

Pris: 3 000 kr/tävlingshelg  
1 500 kr/dag

Marknadsbord 
Ställ upp ett eget bord (ca 1x2 m) på anvisad plats och sälj era hantverk. Priset gäller oavsett hur många tävlings-

dagar ni finns på plats.

Pris: 500 kr/tävlingshelg

Goodie-bags
En uppskattad gåva vid ankomst är en välfylld ”goodiebag” med produkter ifrån olika företag. Ex. tidningar, mo-
rötter, hygienartiklar, varuprover mm. I utbyte får du ditt företags logotyp tryckt i programmet samt att spea-
kern läser upp ditt företagsnamn under tävlingarna. 

Hederspriser/lotterier
Möjlighet finns även att skänka hederspris till någon klass och få det påannonserat av speakern samt ditt företags 
logotype i programmet.

Sponsra övriga tävlingar
Låt ditt företag synas på våra tävlingar, året runt!



Sundsvalls Ridklubb,  Kungsnäs 122,  855 90 Sundsvall,  www.sundsvallsrk.nu

Gilla oss på Facebook: facebook.com/SundsvallsRidklubb

Kontaktperson sponsring
Christine Grafström, sponsorsamordning

070-277 36 39

sponsring@sundsvallsrk.nu

Tävlingsåret 2018 på Sundsvalls Ridklubb

10 februari Hopptävling för ridhäst      Lokal/Regional    

11 februari Hopptävling för ponny      Lokal/Regional   

  Kvaltävling till Sverigeponnyn 2018 på Göteborg Horse Show 

1-2 april Hopptävling för ponny - elitomgång    Regional/Nationell 

21-22 april Hopptävling för ridhäst      Lokal/Regional 

  Wildcard to Krafft the Tour of Amateurs och delkval Berners Cup

28-29 april Dressyrtävling för ridhäst     Lokal/Regional

12 maj  Dressyrtävling för ponny      Lokal/Regional

  Kombinationstävling dag 1

13 maj  Hopptävling för ponny      Lokal/Regional

  Kombinationstävling dag 2

28 juni -1 juli Sundsvall Summer Horse Show      Elit

  Hopptävling för storhäst 

6-7 oktober Hopptävling för ponny      Lokal/Regional

20-2 oktober  Hopptävling för storhäst     Regional/Nationell 


