Fyens rideklub
D. 27/8-19

Sponsorstævne Hvad er det??
___

Af Astrid Schou Gjaldbæk
Hvad er et sponsorstævne? Det er et stævne, hvor man via personlige sponsorater hjælpes ad
med at indsamle penge til rideklubben til nye tiltag.
Hvem er sponsorerne? Det kan være far eller mor, bedsteforældre, venner, folk man støder på i
Kvickly eller firmaer. Alle kan være sponsorer!
Hvad er målet? Målet med stævnet at have en super hyggelig dag sammen med familier og
venner på FYR – samtidig med at vi samler penge ind til klubben – så vi alle sammen får en
endnu bedre faciliteter. I år samler vi bl.a. penge ind til en ny elevhest/-pony, forhåbentligt nyt
dressurhegn og forbedringer i hal 2.
.
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VI MANGLER PENGE TIL EN NY ELEVHEST/-PONY
Derfor afholder vi d. 14/9-2019 sponsorstævne på FYR og håber på, at vi på denne måde kan
samle penge ind til at udvide hestestaben i rideskolen og forhåbentligt et par andre forbedringer
af vores faciliteter. Et sponsorstævne er et stævne, hvor man deltager i en klasse i spring eller
dressur. Herefter går man så i gang med at indsamle sponsorer. Altså folk der vil støtte ens ridt
ved at donere enten et fast beløb eller et beløb afhængigt af det resultat, man får på
stævnedagen.

Eksempler
Generelt:
Tilmelding samt sponsorater med faste beløb betales senest en time før ens starttid på
stævnedagen.
Sponsorater, der er afhængige af antal procent man opnår eller antal cm man springer, afregnes
efter endt ridt enten kontant eller på mobilepay.
Ønsker man som firma at få tilsendt faktura, bedes faktureringsoplysninger samt beløb hurtigst
muligt sendt til: fyensrideklub.staevne@gmail.com, hvorefter der fremsendes en faktura.
Denne faktura kan betales via mobilepay (husk at påføre faktura nr.) eller via FIK-nr. Betales der
på dagen via mobilepay, kvitteres der for betaling på fakturaen. Der opfordres til, at fakturaerne
bliver betalt SENEST på dagen, da vi bedre kan holde styr på indtjeningen, som løbende bliver
gjort op på stævnedagen, og så vi kan tjekke, om alle betalinger kommer ind.
Sponsorater, der skal faktureres, kan kun være faste beløb.

Hvis du vil starte i spring:
Hvis man vælger at starte springning, kan sponsorerne vælge at betale et selvvalgt fast beløb på
f.eks 100 kr. eller 7.000 kr. Alle beløb hjælper - store som mindre!
Sponsorerne kan også vælge, at betale et valgfrit beløb pr. cm ekvipagen, de sponsorerer,
springer på stævnedagen. Dette gælder højden på et enkelt spring og altså ikke den
sammenlagte højde for hele banen.
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Der vil derudover være et fast startgebyr på 80 kr.
Eksempel:
Dan skal springe på sin kæphest John, og hans mor har skrevet en sponsorkontrakt på, at hun
vil betale 3 kr. pr. cm han springer. På stævnedagen springer Dan og John 60 cm. Hans mor skal
altså betale 3 kr. * 60 = 180 kr.
Derudover har Dans bedstemor sponsoreret 250 kr. Dan arbejder for et kæmpestort gulvfirma,
og hans rare chef har indvilget i at sponsorere Dans ridt med hele 1.500 kr. Dan har selvfølgeligt
oplyst chefen om, at sponsoratet er fradragsberettiget.
Dan har, inden han red på banen, afleveret:
80 kr i startgebyr +
1750 kr i faste sponsorater = 1.830 kr.
Efter han har redet, afleverer han yderligere:
180 kr. i sponsorat afhængigt af højden.
I alt har Dan afleveret 2.010 kr.
Hvis du vil starte i dressur:
Hvis man vælger at starte dressur, kan sponsorerne vælge at betale et selvvalgt fast beløb på
f.eks 100 kr. eller 7.000 kr. Alle beløb hjælper - store som mindre!
Sponsorerne kan også vælge, at betale et valgfrit beløb pr. procent ekvipagen, de sponsorerer,
opnår i deres dressurprogram på stævnedagen.
Der vil derudover være et fast startgebyr på 80 kr.
Eksempel:
Jim skal ride dressur på sin kæphest Åse, og hans mor har skrevet en sponsorkontrakt på, at hun
vil betale 4 kr. pr. procent, han opnår. På stævnedagen rider Jim og Åse til en pointsum, der
svarer til 65%. Hans mor skal altså betale 4 kr. * 65 = 260 kr.
Derudover har Jims hamster sponsoreret 400 kr. Jim arbejder på en enorm chokoladefabrik, og
hans rare chef har indvilget i at sponsorere Jims ridt med hele 2.000 kr. Jim har nemlig oplyst
chefen om, at sponsoratet er fradragsberettiget.
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Jim har, inden han red på banen, afleveret:
80 kr i startgebyr +
2.400 kr i faste sponsorater = 2.480 kr.
Efter han har redet, afleverer han yderligere:
260 kr. i sponsorat afhængigt af opnået procent.
I alt har Jim afleveret 2.740 kr.

Konkurrencerne
På selve dagen vil der være flere forskellige ting, man kan vinde:

1. Ridekonkurrencerne
Man kan selvfølgeligt høste flotte ærespræmier i de konkurrencer, man rider.

2. Amerikansk lotteri
Der vil i løbet af hele stævnedagen køre amerikansk lotteri med rigtig mange, vildt fede
præmier! Der er blevet knoklet for at samle en masse fede gaver ind, så det gælder bare
om at få købt nogle lodder, så man kan være med.

OG SÅ TIL DEN VIRKELIGT VIGTIGE KONKURRENCE!!!:
Ved slutningen af dagen kåres vinderen af den helt ultimativt fedeste præmie nemlig et el
løbehjul! Vinderen af denne er det medlem, der har samlet flest sponsorpenge ind til dette
stævne.
Desuden vil den elevrytter, der har indsamlet det største beløb, blive belønnet med en billet til
juleridelejren!

Så lad os alle sammen løfte i flok og få en fantastisk dag samt få samlet et
ordentligt beløb ind til at forbedre vores dejlige rideskole!

