
Var med i vårutmaningen  
– vinn en uteritt & tårta! 

För att klubben ska kunna fortsätta satsa och utveckla verksamheten är sponsorer, såväl 
privatpersoner som företag, viktiga för oss. På så vis kan vi jobba vidare och att ge er, 
våra medlemmar, en aktiv och meningsfull fritid i stallet. 

Istället för att sälja, bingolotter, toalettpapper eller kakor drar vi nu igång ”vårutma-
ningen” där ni kan hjälpa till att dra in nya sponsorer. Tävlingen pågår 9-30 maj och ni 
tävlar gruppvis – så peppa hela ridgruppen – ni har nämligen chansen att vinna en härlig 
uteritt och tårta!  

Priser 
• Den grupp som dragit in flest privata sponsorskap vinner en uteritt och tårta för 

hela ridgruppen. Resultatet räknas på 5 pers i varje ridgrupp, eftersom alla grupper 
har olika många deltagare. 

• Den grupp som dragit in flest företagssponsorer vinner en uteritt och tårta för hela 
ridgruppen. Resultatet räknas på 5 pers i varje ridgrupp, eftersom alla grupper har 
olika många deltagare. 

• Bland alla som dragit in sponsorer lottas 3 fina priser ut. 

Så funkar det  
• Att bli sponsor som privatperson kostar 250 kr för 2022 och som tack får man 

ett sponsordiplom via mail (du antecknar namn och mailadresser och lämnar till 
ridklubben). Summan swishas till 123 161 51 37 och i meddelanderutan uppger 
sponsorn ditt namn – alltså den ridelev som säljer sponsorskapet. 

• Att bli sponsor som företag kostar 3 000 kr för 2022 och som tack får man ett 
sponsordiplom via mail (du antecknar namn, organisationsnummer och mailadres-
ser och lämnar till ridklubben). Summan kan faktureras eller swishas till 123 161 
51 37 och i meddelanderutan uppger sponsorn ditt namn – alltså den ridelev som 
säljer sponsorskapet. ÅRK kontaktar företaget vid fakturering.   

• Ring mormor, farfar, gammelfaster, moster, grannen, kompisen och företag – ja 
alla du kan komma på och berätta om upplägget för vårutmaningen och varför 
sponsring är viktig för ridklubben. Pengarna går till vår ridskoleverksamhet, t ex nya 
hästar, utrustning, hinder, medlemsaktiviteter mm. 

• Om ett företag är intresserad av ett större sponsorskap – se mer info om våra olika 
sponsorpaket: areridklubb.se/are-ridklubb-partner 

Å
R

E  R IDKLU
B

B

ÅRK

Mer info om tävlingen: areridklubb.se/varutmaningen  
Era insatser betyder mycket för oss och vi hoppas ni känner er peppade!  
Stort lycka till! 

https://www.areridklubb.se/are-ridklubb-partner/
https://www.areridklubb.se/varutmaningen/


Vårutmaningen 
  
 
__________________________________________________________  
Namn (ridelev) 
 
 
__________________________________________________________  
Grupp (dag och tid) 
 
Namn på sponsor   Mailadress 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lämna denna ifylld till din ridlärare på din nästa lektion efter 30 maj. Dock senast 5 juni. 


