Sponsorstævne 2019
Fyens Rideklub afholder sponsorstævne lørdag d. 14. september 2019, sponsorstævnet er for klubbens
elev- og privatryttere. Der vil være flotte præmier til de tre ryttere som opnår at skaffe flest penge hjem til
klubben. Der vil være mulighed for både at starte i dressur og spring.
Hvad er et sponsorstævne?
Det er et stævne hvor man selv skal finde mindst en sponsor og gerne flere til den klasse man starter.
Det kan være far eller mor, bedsteforældre, venner eller firmaer. Målet med stævnet er at have en super hyggelig dag sammen med familier og venner på FYR – samtidig med at vi samler penge ind til klubben (gennem
vores personlige sponsorer) – så vi alle sammen får en endnu bedre faciliteter. Vi samler bl.a. penge ind til en
elevhest/pony, tilskud til nyt dressurhegn til udendørsbanen, nye startnumre, målskilte og sikkerhedsholdere.
Hvis du vil starte i spring:

Hvis du vil starte dressur:

Hvis man vælger at starte springning kan sponsoren
enten betale et selvvalgt beløb på minimum 100
kroner eller betale 3 kr. pr. cm. ekvipagen springer.

Hvis man vælger at starte dressur (det kan være
holdridning eller en dressurklasse) kan sponsoren
enten betale et selvvalgt beløb på minimum 100
kroner eller et beløb der udregnes ud fra den procent ekvipagen opnår. Der betales 4 kr. pr. procent.
Dvs. hvis man rider til 60% skal hver af dine sponsorer betale 240 kr. Der vil derudover være et fast
startgebyr på 80 kr.

Dvs. springer man en bane på 60 cm skal hver af
dine sponsorer betale 180 kr.
Der vil derudover være et fast startgebyr på 80 kr.

Vi har bestilt godt vejr, så vi forventer at dressur og
springning foregår på udendørsbanen mens holdridning vil blive afholdt i hal 1.
Det vil hele dagen være muligt at købe mad og
drikke, og der vil selvfølgelig være vores store lotteri
med flotte præmier som de forrige år.
Hvis nogen skulle have lyst til at bage en kage, stå i
boder, sælge lodder eller give en hånd med banebygning så hører vi gerne fra dig.

Tilmelding:
Send en mail til fyensrideklub.staevne@gmail.com.
Husk at skrive i mailen, hvad du ønsker at ride, dit
navn og navn på hest/pony.
Aftal nærmere med din ridelærer om hvad du skal
starte af klasse.
For privatryttere skal klassen godkendes af Morten.
Det er muligt at starte både en spring- og en dressurklasse. Sidste tilmeldingsfrist er fredag 6. september.

Vi modtager også gerne præmier til lotteriet.
Venlig hilsen
Fyens Rideklubs
bestyrelse

