
 

 

Propositioner til elevhest-sponsordag hos RORK 
søndag d. 1.9.2019 

 

Klubben har over de sidste år måtte sige farvel til flere elevheste – nogle måtte sendes til de 
evige jagtmarker – andre er flyttet med eller hjem til deres ejere. Vi har derfor nu meget brug 
for en eller to nye elevheste, der kan hjælpe vores nuværende elevheste i både elevafdelingen 
og i ridefysioterapi-afdelingen. Vi vil med denne sponsor-dag, ride så mange penge sammen 
som overhovedet muligt, så vi kan finde den helt rigtige nye hest, og vi håber at så mange som 
muligt af vores medlemmer er frisk på at hjælpe 😊 
 
Klasser: 
Klasse 1: Bom på jord 
Sponsor: 10 kr. pr. gennemført spring ekvipagen kan nå på 1 minut dog max. beløb 200 kr. 
 
Klasse 2: Spring, valgfri højde 
Sponsor: 10 kr. pr. gennemført spring ekvipagen kan nå på 1 minut dog max. beløb 200 kr. 
 
Klasse 3: Holdklasse m. trækker på B-bane. 
Der betales af sponsor 1 kr. pr. point rytteren opnår i resultat for sit program. 
 
Klasse 4: LD1+2 med opråb, rides på B bane 
Der betales af sponsor 1 kr. pr. procent rytteren opnår i resultat for sit program 
 
Klasse 5: Procentklasse LD og op til LA for ryttere op til 16 år, ponyer på B bane og heste på 
A bane. 
Der betales af sponsor 1 kr. pr. procent rytteren opnår i resultat for sit program. 
 
Klasse 6: Procentklasse LD og op til MB for ryttere over 17 år, ponyer på B bane og heste på 
A bane. 
Der betales af sponsor 1 kr. pr. procent rytteren opnår i resultat for sit program. 
 
-0-0-0-0- 
 
Startgebyr er 70 kr. pr. klasse, og der er rosetter til alle deltagende ryttere, der hjælper med at 
ride sponsorater ind til en ny elevhest  
 
Tilmelding på mail til rorkstv@gmail.com 
Rideskole elever kan melde til hos deres underviser 
 
Betaling til stævne-MobilePay 58984 eller på dagen i sekretariatet.  
Ved overførsel husk at oplyse navn på rytter/hest og klassenr. + program  



 

Praktiske oplysninger: 
 
Der må rides 2 starter pr. ekvipage. 
 
For at kunne starte skal du finde mindst 1 sponsor og gerne flere. 
 
Sponsoratet: 
Hvem kan sponsere; 
alle kan være med både familie, venner, firmaer og andre privatpersoner. 
 
Man må gerne skaffe flere sponsorer, jo flere, jo bedre. Så hvis man har skaffet 10 sponsorer, 
og man rider til f.eks. 65%, så bidrager hver sponsor med 65 kr. x 1= 65 kr., dvs. i alt 
indhenter rytteren 650 kr. 
Hvis du har fundet en eller flere sponsorer f.eks. et firma, der gerne vil give et større 
engangsbeløb til klubben, så indgår dette beløb i dit samlede tjente sponsorsum, når stævnet 
er omme. 
Hvis man f.eks. har fundet et firma, som vil give f.eks. 500 kr., så har man redet de 500 plus 
de beløb man har optjent i klasserne ind.  
 
Alle sponsorater tælles sammen til slut, hvor de tre ryttere med højeste indredne beløb kåres. 
 
Sponsorkontrakt 
Rytteren skal udfylde en sponsorkontrakt bestående af to dele, en til sponsor og en til rytter 
som skal afleveres ved tilmelding til start. Denne kontrakt kan hentes og printes på klubbens 
facebook-side - den skal udfyldes for hver sponsor, man har fundet. 
 
Afregning af sponsorat sker i sekretariatet, når man har redet eller ved bankoverførsel efter 
stævnets afholdelse.  
 
Sponsoren kan vælge at få en faktura tilsendt eller betale på dagen ved kontant afregning eller 
MobilePay (58984). 
 
Der vil være lækre præmier til de tre ryttere, som har redet flest penge 
ind til klubbens nye elevhest. 
 
De tre ryttere vil blive kåret ved en prisoverrækkelse ved vores næste stævne. 

  



 

TILMELDINGSBLANKET TIL ELEVHEST-
SPONSORDAG V/RORK SØNDAG D.1/9-2019 

  
 
NAVN: _________________________ 
 
HEST/PONY: _________________________ 
 
KLASSE NR: _________________________ 
 
PROGRAM/HØJDE: _________________________ 
 
 
 
Da jeg starter stævne, hjælper jeg selvfølgelig mindst 2 timer og gerne flere (kryds af, hvor du 
eller din mor/far gerne vil hjælpe): 
 

CAFE   I TIDSRUMMET:_____________ 
 

BANEPERSONALE   I TIDSRUMMET:_____________ 
 

SKRIVER   I TIDSRUMMET:_____________ 
 

SEKRETARIAT   I TIDSRUMMET:_____________ 
 

BAGER KAGE  
 
Har du spørgsmål til hjælperopgaverne, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til Pia: 5192 9995  

 


