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ORGANISERING 
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Sportskomite 

Sprang 

Dressur 
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Terapiridning 

Kafe 

Sponsorkomite Anleggskomite 



OM HAUGESUND RIDEKLUBB 

 Haugesund rideklubb ble stiftet i 1972 og har tilholdssted på ridesenteret 

på Kvala. Vi har i dag ca. 300 medlemmer. Mye av driften foregår ved hjelp 

av dugnadsarbeid slik at kostnadene for å drive med hest kan holdes så 

lave som mulig.  

 Vi har også mange sponsorer som støtter oss i utvikling av klubben og de 

aktivitetene som klubben tilbyr. 

 Vi har en rekke aktiviteter for barn og unge. Det kan nevnes: 

 Rideskole 

 Ponniridning for de minste 

 Terapiridning og handikapridning 

 Stevner 

 Sommerskole/rideleir 

 Showopptredener 

 Stell av hest 

 Treninger i sprang og dressur 

 Aktiviteter etter forespørsel fra lokale organisasjoner 

 Omvisninger/demonstrasjoner for skoler og barnehager 



HRK BIDRAR POSITIVT TIL BYEN OG NÆRMILJØET 
 Terapiridning med fysioterapeut  og handikapridning 

 En behandlingsform som tilbys personer med rygglidelser og dårlig balanse. 

 Behandlingen blir beskrevet av lege. 

 30 deltakere pr uke 

 Rideskolen 

 Tilbyr kurs på ulike ferdighetsnivå 

 70 elever hver uke 

 Det er p.t. venteliste for å delta på ridekurs 

 Integreringsprosjekter 

 Samarbeid med Breidablikk skole  

 Integrere minoritetsjenter/kvinner 

 Aktivitetssenter for barn og unge i nærmiljøet, åpent hver dag 08:00-22:00 

- Ponniridning hver søndag 

- Ukentlig sprangtreninger 

- Ukentlige dressurtreninger 

- Hest på for – stell av hest 

 Tilbud til NAV-ressurser, personer som har behov for arbeidsplasser 

 Arbeidsplass/aktiviteter for psykisk utviklingshemmede 

 Omvisning og besøkssted for skoler 

 

 

 



HRK VISER AT VI SATSER OG VIL UTVIKLE 

KLUBBEN VIDERE 

 Profesjonalisering av driften av senteret 

 Ansatt daglig leder og stallmester på full tid 

 God økonomistyring 

 Nye web-sider  

 Styrket tilbudet igjennom klubben 

 Økt antall ridekurs for nybegynnere og viderekomne 

 Tilbud til barn med minoritetsbakgrunn 

 Ponniridning 

 Betydelig oppgradering av ridebane, kafe og dommeranlegg 

 Gjennomført omfattende dugnader 

 Ridesenteret fremstår ryddig og rent 

 Oppussing av tilsynsbolig 

 Engasjerte foreldre, som er med å sikre et godt og trivelig miljø 

 Sportslig 

 Ryttere fra klubben har markert seg meget bra i NM, KM, WCT osv. både innen sprang og dressur 

 Klubben blir lagt merke til utover regionen 

 



VÅR VISJON OG MÅLSETTING 

Haugesund Rideklubb har som formål å drive 

et ridesenter med universell utforming, 

tilgjengelig for alle, unge og eldre, jenter og 

gutter med ulik bakgrunn.  

 

Vi legger vekt på bredde og fellesskap, samt å 

være en klubb som kan til rette for ryttere som 

vil satse på dressur eller sprang. 

 

 



BETYDELIG OPPGRADERING AV RIDESENTERET 

 I løpet av sommeren 2014 har HRK oppgradert sin utebane til å bli et topp 

moderne rideanlegg. 

 Vi har bygget opp ny kafe og dommeranlegg i tilknytning til ny utebane 

 Dette gjør oss i stand til å arrangere landsstevner i sprang- og dressur-

ridning  

 Det er planlagt å avholde landsstevner våren 2015 

 Anlegget  er oppgradert vha stor egeninnsats 

 Sponsormidler og gaver fra lokalt næringsliv 

 Betydelig dugnadsarbeid fra klubbens medlemmer 

 

 Nye muligheter for god eksponering for sponsorer 

 

 

 

 

 

 



NY UTEBANE ÅPNET 12.19.2014  

 Forbedret treningsmuligheter for klubbens medlemmer 

 Sprang og dressur 

 Utvidet tilbud gjennom rideskolen 

 Ridekurs for barn og unge 

 Terapi- og handicapridning 

 Bedret sikkerhet for rytter og hest 

 Redusert støvplager for ryttere og publikum 

 Miljøvennlig 

 Redusert støv hos naboene 

 Vi skal arrangere landsstevner i 2015 

 Sette Haugesund på kartet, arrangere landsstevner osv. 

 Samarbeid med lokale butikker 

 





Sponsorpakker 



VI KAN TILBY ULIKE SPONSORPAKKER 

 Gullsko 

 Sølvsko 

 Bronsesko 

 Stevnesponsor 

 Sponsing av hindermateriell osv. 

 



GULLSKOEN 

• Eksponering  i form av skiltreklame på 1 x 4 m, på 

inne- og utebane 

• Bedriftspresentasjon på klubbens medlemsmøter 

og sponsormøter 

• Bedrifts-arrangement (kick-off/familie), ett pr år 

• Ridekurs, 3 deltakere pr år 

• Kr .25.000,- pr. år. 

 



SØLVSKOEN 

• Eksponering  i form av skiltreklame på 1 x 4 m, på 

inne- eller utebane 

• Bedriftspresentasjon på klubbens medlemsmøter 

og sponsormøter 

• Bedrifts-arrangement (kick-off/familie) 

• Kr 10.000,- pr år 

 



BRONSESKOEN 

• Skilt på arena, 1x2 meter 

• Årlig felles sponsorsamling for bedriftens ansatte 

og familie 

• Kr 5.000,- pr år 

 

 



STEVNESPONSOR 

 Sponsing av premie til konkurranser 

 Kr 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 eller 10.000 

 Eksponering av sponsor i stevneinvitasjon 

 <sponsor_navn>-klassen 

 Klassen er sponset av <sponsor_navn> 

 Eksponering av sponsor under gjennomføring av stevne 

 Sponsorplakater 

 Klassen er sponset av <sponsor_navn> 

 Under premieutdeling 

 Tilgang til sponsortelt, inkludert spesialservice og 
servering 

 

 



ØVRIGE MULIGHETER 

• Hindermateriell, kr 10.000 (en-gangskostnad) 

• Hinder-reklame,  kr. 5.000,- pr år 

• Reklame på boks og dekken etc. 

• Eksponering på klær og utstyr. 

• Barter avtaler – varer og tjenester 

• Kick-off for firma med ulike aktiviteter, riding, mat 

og drikke. 

 



SKILTREKLAME INNE, 1 X 1M 

Kr 5.000,- pr år 



SKILTREKLAME 4 X 1M 

Kr 10.000,- pr år 



SKILTREKLAME 2 X 1M 

Kr 5.000,- pr år 



SPRANGHINDER 

Kr 10.000,- 



Sponsoravtale  2015-2017     - 3 år 

 
 

Firma: 

 

Formål: 

Oppnå langsiktig samarbeid, med gjensidig nytte for begge parter. 

 

Varighet - oppsigelse– betingelser 

Avtalen har en varighet på  3 år, og verdien på avtalen er satt til Kr. _______ pr år.    

Avtalen opphører uten oppsigelse ved utløpet av avtaleperioden.  

  

Avtalen gjelder sponsorpakke:  ________________ 

 

 

Samarbeidspartneren betaler selv eventuelle skilt eller andre profilerings midler i 

forbindelse med denne avtale. 

  

 

Haugesund dato: <dato> 
 

 

  _______________________                                                         ___________________ 

      

       Samarbeidspartner                          Haugesund Rideklubb 

Haugesund Rideklubb. 

Postboks 1487 Bleikemyr, 5518 Haugesund 

E-mail: post@haugesund-rideklubb.no 



Kontaktinformasjon: 

 

Sponsoransvarlig 

Arve Vestvik 

Tlf  900 13 006 

arve.vestvik@lyse.net 

 

Daglig leder 

Kathrine Olsen 

Tlf  977 68 142 

post@haugesund-rideklubb.no 


