
Fastelavns-SPONSOR-stævne den 2. og 3. marts 2019 
  

Til sponsorerne 

Broagerlands Rideklub (BLR) blev grundlagt den 1. oktober 1970. Vores rideanlæg ligger skønt i naturen ved Broagervig.  
BLR er en breddeklub for ryttere på alle niveauer: 

 Vi afholder klub- og venskabsstævner i dressur og spring 

 Vi deltager i teamcup, ringridning og cykelringridning 

 Vi afholder ridelejr, informationsaftener og andre sociale fællesarrangementer 
 

Vi har ca. 125 medlemmer. Dertil kommer omkring 70 ryttere hver uge til ridefysioterapi, hvor hesten indgår som levende 
behandlingsredskab. Ved hjælp af hestens bevægemønstre trænes patientens egne bevægemønstre, balance og 
muskelstyrke. 
 

Stævnets formål 
I mange år har vi redet penge hjem til tag på ridehallen og stalden. Det projekt blev realiseret i sommeren 2017. 
Næste store opgave er en ny og større Rytterstue. 
Sponsoraterne fra dette stævne går ubeskåret til en ny og større Rytterstue. 

 

Hvordan sponserer man? 
Hver rytter skal medbringe et sponsorat på minimum 100 kr. for småbørn og 200 kr. for alle andre. 
I kan aftale jer frem til, hvor meget du ønsker at sponsorere.  
Der uddeles en præmie til den rytter der rider flest sponsorater (kr.) hjem til klubben. 

 

Hvordan afregnes sponsoraterne? 
Afregningen sker i sekretariatet på stævnedagen eller ved giro eller bankoverførsel efter stævnet. 
Virksomhederne får tilsendt et diplom, en faktura og et indbetalingskort efter, at stævnet er afviklet. 
 

Hvad får sponsorerne til gengæld? 
Der bliver hængt opslag op på stævnedagen med sponsornavne og alle sponsornavne bliver lagt på www.broagerlands-
rideklub.dk sammen med resultaterne for stævnet. Hvis sponsoren ønsker at være anonym, kan det vælges på 
sponsorkontrakten. 
  
Spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål, så ring eller sms til 
Lisa Nielsen på 40 24 04 39 - helst efter kl. 15. 
 

Vi håber, at du vil støtte rytteren med et beløb. 
 
Venlig hilsen 
Broagerlands Rideklub 

http://www.broagerlands-rideklub.dk/
http://www.broagerlands-rideklub.dk/


Fastelavns-SPONSOR-stævne den 2. og 3. marts 2019 
  

Sponsorkontrakt – til virksomheden 

 
Undertegnede forpligter sig hermed til at betale  
 
 
Et sponsorbeløb på kr. til 
 
________________________________________________ 
Navn på rytter 
 
 

til BLR’s Fastelavns-SPONSOR-stævne den 2. og 3. marts 2019. 
 
Sponsor: evt. stempel og underskrift 
 
Firma/Navn      
 
Adresse      
 
Telefon   Underskrift    
 

 
 
-------------klip--------------------------------klip---------------------------------------------klip------------ 
 
Sponsorkontrakt – til rytteren 

 
Undertegnede forpligter sig hermed til at betale  
 
 
Et sponsorbeløb på kr. til 
 
________________________________________________ 
Navn på rytter 
 
 

til BLR’s Fastelavns-SPONSOR-stævne den 2. og 3. marts 2019 
 
Sponsor: evt. stempel og underskrift 
 
Firma/Navn      
 
Adresse      
 
Telefon   Underskrift    

Ønsket afregningsform: 
 
__  Kontant efter klassens afslutning 
 
__  Via mobilepay 34 23 0 
 
__  Via faktura  
 
__  Via bankoverførsel 9797 8835 6597 56  
 
Ønsker annoncering af sponsornavn: 
 
___ja ___nej 

Ønsket afregningsform: 
 
__  Kontant efter klassens afslutning 
 
__  Via mobilepay 34 23 0  
 
__  Via faktura  
 
__  Via bankoverførsel 9797 8835 6597 56  
 
Ønsker annoncering af sponsornavn: 
 
___ja ___nej 


