
Kristianstad Ridklubb  
– Sponsring



Kristianstad Ridklubbs vision är att vara en  
attraktiv plats för alla, med en verksamhet på 
olika nivåer, en anläggning som är väl under
hållen och säker, samt att ha en kompetent 
och engagerad personal. 

Vår ambition är att ge kommunens ungdomar 
aktiv fritidssysselsättning och en social 
gemen skap. Hos oss får barn och ungdomar 
en möjlighet att utvecklas och växa tillsam
mans med hästar utifrån sina förutsättningar 
och förmågor. 

Vi innehar Svenska Ridsportförbundets 
medlemsskylt som är en kvalitets märkning  
av ridsports anläggningar och ridskolor. 

KRK är en ideell förening som äger och för
valtar ridanläggningen och häst besätt ningen. 
Som ideell förening finns det inget personligt 
vinst intresse i verksamheten, vilket betyder 
att allt eventuellt överskott går tillbaka in i 
föreningen i form av reparationer av vår  
anläggning, inköp av skolhästar och  
utrustning. 

Om KRK
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 y Grundades 1946 – Kristianstadbygdens 
äldsta ridklubb.

 y 400 medlemmar.
 y 30 ridskolehästar och ridskoleponnyer.
 y 300+ uppsittningar per vecka.
 y Yngsta ryttare är 2 år och äldsta ryttare  

är 78 år.
 y 3 st anställda hippologer, samt övriga 

ridlärare och personal.
 y Verksamhet med alltifrån ridlekis och  

knatteridning till specialgrupper inom  
hoppning och dressyr.

 y Väletablerad verksamhet för ryttare  
med funktionsnedsättning.

 y Privatstall med 12 uppstallade hästar  
och ponnyer.

 y 2 ridhus (ett litet och ett stort), 2 ute  
paddockar, hagar i fin natur.

 y Tävlingsverksamhet med egna tävlingar  
och ryttare som representerar och tävlar  
för KRK ute i Sverige.

 y Många ideella krafter som lägger ner  
mycket tid och energi för föreningen.
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Varför sponsra KRK?
 y En chans att stötta en förening som ger 

kommunens ungdomar aktiv fritidssyssel
sättning, en social gemenskap och en  
möjlighet att utvecklas och växa till
sammans med hästar utifrån sina 
förutsättningar och förmågor.

 y En av de få sporter där tjejer och killar 
tävlar på lika villkor.

 y Sveriges största flicksport. 

 y En sport som fostrar många kvinnliga 
ledare. 

 y Sveriges näst största ungdomsidrott.

 y En förening som drivs av ideella krafter. 

 y KRK är för alla; unga och gamla, tjejer och 
killar, ryttare med funktionsnedsättning.

 y Möjlighet att synas med sitt företag och 
exponeras för en bred publik.

 y Tillfälle att nätverka med andra företag.

 y Möjlighet att genomföra event.
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HÄSTEN
 y Jag hanterar hästen på ett sätt som jag 

kan stå för och som jag är stolt över inför 
omvärlden.

 y Jag behandlar alla hästar med respekt.

 y Jag ser till att hästen finns i en trygg- och 
säker miljö och jag reagerar om den far 
illa.

 y Jag tränar och tävlar i samspel med 
hästen och kräver inte mer än vad vi har 
förutsättningar att klara av.

 y Jag ansvarar själv för att öka min kunskap 
och kompetens om hästen.

Om du också ställer upp på Ridsportens ledst
järnor som vi på KRK ständigt arbetar för:

MÄNNISKAN
 y Jag visar respekt för alla människor.

 y Jag bekräftar och berömmer andra.

 y Jag berättar öppet och tydligt om jag har 
olika uppdrag och roller.

 y Jag är en god förebild för ridsporten.

 y Jag tar ansvar och agerar om någon bryter 
mot våra regler.
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Våra sponsorpaket
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Sponsorpaket KRK’s vänner

Vänder sig till alla som är eller vill vara en del av KRKfamiljen.

Du får:
 y Hästsko i guldfärg på en samlingstavla på väl synlig plats 

med ditt namn på en plakett inuti.

 y Specialdesignad nyckelring ”KRK”.

Kostnad: 200 SEK per person och år, alternativt  
400 SEK per familj och år.
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Sponsorpaket Silver

Vänder sig främst till företag och organisationer.

Du får:
 y Hästsko i guldfärg på en samlingstavla på väl synlig plats  

med ditt namn på en plakett inuti.

 y Specialdesignad nyckelring ”KRK” (max 10 st).

 y Skylt med företagsnamn i ridhuset med måtten 1 m x 0,7 m. 

 y 1 nätverksträff per år med föreläsning och förtäring, till vilken sponsorföretag inbjuds.

 y Företagslogga på KRK’s sociala medier. 

Kostnad: 5.000 SEK per år. Kostnad för tillverkning av skylt tillkommer.  
Moms tillkommer.
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Sponsorpaket Guld

Vänder sig främst till företag och organisationer.

Du får:
 y Hästsko i guldfärg på en samlingstavla på väl synlig plats  

med ditt namn på en plakett inuti.

 y Specialdesignad nyckelring ”KRK” (max 20 st).

 y Skylt med företagsnamn i ridhuset med måtten 2 m x 1 m.

 y 1 nätverksträff per år med föreläsning och förtäring, till vilken sponsorföretag inbjuds.

 y Företagslogga på KRK’s sociala medier. 

 y Ditt eget företagshinder som gör att du syns extra bra på samtliga tävlingar och arrange
mang med hoppning som KRK arrangerar (KRK ansvarar för att hindret används i minst 3 år. 
Hindrets utformning sker i samråd med sponsrande företag för rätt profilering).

Kostnad: 20.000 SEK per år. Kostnad för tillverkning av skylt och företagslogga  
på hinder tillkommer. Moms tillkommer.
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Sponsorpaket Diamant

Vänder sig främst till företag och organisationer.

Du får:
 y Hästsko i guldfärg på en samlingstavla på väl synlig plats  

med ditt företagsnamn på en plakett inuti.

 y Specialdesignad nyckelring ”KRK” (max 50 st).

 y Skylt med företagsnamn i ridhuset med måtten 3 m x 1,5 m.

 y 1 nätverksträff per år med föreläsning och förtäring, till vilken alla sponsorföretag inbjuds.

 y Företagslogga på KRK’s sociala medier. 

 y Ditt eget företagshinder som gör att du syns extra bra på samtliga tävlingar och arrange
mang med hoppning som KRK arrangerar (KRK ansvarar för att hindret används i minst 3 år. 
Hindrets utformning sker i samråd med sponsrande företag för rätt profilering).

 y Du får möjlighet att annonseras som huvudsponsor vid en av KRK’s tävlingar.

 y Din företagslogga trycks och syns på samtliga schabrak som ridskolans hästar använder 
(300+ uppsittningar per vecka göra att du kommer att synas mycket!).
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 y Ditt företagsnamn står som sponsor på en av boxarna som ridskolans hästar/ponnyer  
står i – nästan så att man kan kalla det er egen häst/ponny... men bara nästan.

 y 1 event för ditt företag (ledningsgrupp eller annan grupp) för max 8 personer per år ingår. 
Du har tillgång till konferensrum hela dagen och fika och lunch ingår. Förslag på event kan 
vara:

 y Ridlektion 1 timme (inkl. introduktion och göra i ordning hästar).

 y Ledarskap i hästvärlden.

 y Teorilektion med häst/ridkunskap.

Kostnad: 60.000 SEK per år. Kostnad för tillverkning av skylt och företagslogga  
på hinder tillkommer. Moms tillkommer.
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Hammarspyntsvägen 62
29170 Kristianstad 
Tel: 0727 012 707

E-post: kontoret@kristianstadridklubb.se 
Webb: www.kristianstadridklubb.se Gr
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Är ni intresserade av att sponsra KRK? Vänligen kontakta 
oss på sponsor@kristianstadridklubb.se. Vi är även  

tacksamma för sponsring med material och/eller  
tjänster, vilket kan diskuteras vid kontakt.  

https://www.cleardesign.se
http://www.kristianstadridklubb.se/
Mailto:kontoret@kristianstadridklubb.se
Mailto:sponsor@kristianstadridklubb.se

