Bjergby Rideklub byder velkommen til

Lørdag d. 11/6 – 2022 på Sakstrupvej 98 i Bjergby
Sponsor-stævne handler om at klubbens medlemmer skaffer flest mulige sponsorpenge til
deres egen start. Pengene går til Bjergby Rideklub, som et bidrag til at købe en ny skolehest.
En sponsor kan være et firma, forældre, bedsteforældre, en ven, en nabo eller en rig onkel fra
Amerika! Rytter skal være medlem af BBR og have 1 eller flere sponsorer for at deltage.
Klasse
Nr.

Program/klasse

Beskrivelse

For skoleryttere:

1

SPONSOR-Dressur
%-klasse

Valgfrit program: Skridtprogram, LD1-

Når du tilmelder dig
skal du angive ønsker
om hvilken hest du
gerne vil ride, i
prioriteret
rækkefølge.

Rosetter til
ALLE i alle
klasser!

2

3
4

SPONSOR-Spring
”Centimeterspring”

SPONSOR-Dressur
Kæpheste
SPONSOR-Spring
Kæpheste

2, LC1-2-3, LB1-2-3, LA1-2-3-4-5-6 og
MB0-1-2. Man må gerne starte 2 gange
i denne klasse. Husk at anføre hvilken
klasse/klasser du vil ride når du
tilmelder dig!
For de mindste medlemmer af BBR, her
er hjælper/trækker/opråber tilladt.

Valgfri højde: Bom på jorden – 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100…osv. cm.
Man må gerne starte 2 gange i denne
klasse. Husk at anføre hvilken
højde/højder du vil ride når du
tilmelder dig!
For de mindste medlemmer af BBR, her
er hjælper/trækker/opråber tilladt.
Denne klasse er åben for alle
medlemmer med en dygtig kæphest!

Passere er garanteret
1 start på deres
passer-hest.
Skoleryttere må gerne
tilmelde i ”Bom på
jorden”.

Pris: 60,pr. klasse

Denne klasse er åben for alle
medlemmer med en dygtig kæphest!

Tilmelding sker ved at sende en SMS til Julie senest d. 3/6-2022 på: 2893 6644 og når denne
er bekræftet, betales 60,- pr. klasse på MobilPay til BBR: 114000.
Husk at anføre: Rytterens fulde navn, navn på hest (som skolerytter: ønsker til hest) /kæphestens
navn/klasser, programmer, højder mv.

Når du skal starte sponsor-stævne skal du som minimum have 1 sponsor til dit ridt og meget
gerne flere - pengene går til Bjergby Rideklub, som et bidrag til at købe en ny skolehest
Klasse
Nr.

Program/klasse

Beskrivelse

1

SPONSOR-Dressur
%-klasse

2

SPONSOR-Spring
”Centimeter-spring”

3

SPONSOR-Dressur
Kæpheste

4

SPONSOR-Spring
Kæpheste

Din sponsor giver et valgfrit beløb pr. % du rider til i
din/dine dressur klasse/klasser.
Det betyder at rider du 65% i begge dine klasser og
din sponsor har valgt at sponsorere 1 kr. pr % - så har
du skaffet 130 kr. i sponsorbidrag til rideklubben.
Din sponsor giver et valgfrit beløb svarende til den
højde du har meldt til i (Bom på jord = min. 20 kr.)
Det betyder at rider du 60 og 70 cm og din sponsor
har valgt at sponsorere 1 kr. pr. cm - så har du skaffet
130 kr. i sponsorbidrag til rideklubben.
Din sponsor giver et valgfrit beløb pr. % du rider til i
din klasse.
Det betyder at rider du 65% på din kæphest og din
sponsor har valgt at sponsorere 1 kr. pr % - så har du
skaffet 65 kr. i sponsorbidrag til rideklubben.
Din sponsor giver et valgfrit beløb svarende til den
højde du springer.
Det betyder at rider du 60 og 70 cm og din sponsor
har valgt at sponsorere 1 kr. pr. cm - så har du skaffet
130 kr. i sponsorbidrag til rideklubben.

Har din sponsor valgt et højere beløb eller har du fundet flere sponsorer, kan du
bidrage med endnu mere… 

Tilmelding af sponsor foregår ved at du tager en ”Kære Sponsor”-seddel og får dine
sponsorer til at udfylde den – og du afleverer den til en fra bestyrelsen, Caroline eller
Frederikke senest d. 10/6-2022.

Jeg skal ride Sponsor-stævne i Bjergby Rideklub! Sponsor-stævne handler om at klubbens
medlemmer skaffer flest mulige sponsorpenge til deres egen start. Pengene går til Bjergby
Rideklub, som et bidrag til at købe en ny skolehest. En sponsor kan være et firma, forældre,
bedsteforældre, en ven, en nabo eller måske en rig onkel fra Amerika! En rytter kan have 1
eller flere sponsorer.

Vil du sponsorere mig?
Navn på rytter:
Dressur - Beløb pr. procent:
Du giver et valgfrit beløb pr. % jeg rider til i
mine klasser.
Det betyder at rider jeg 65% i begge mine
klasser og du har valgt at sponsorere 1 kr.
pr % - så har du sponsoreret 130 kr. til
rideklubben.

Spring - Beløb pr. cm:
Du giver et valgfrit beløb svarende til den
højde jeg har meldt til i.
Det betyder at rider jeg 60 og 70 cm og du
har valgt at sponsorere 1 kr. pr. cm - så har
du sponsoreret 130 kr. til rideklubben.

Navn på sponsor:
Kære sponsor – Når vi kender resultatet - Hvordan ønsker du så at betale (Sæt x)?
Jeg vil gerne modtage en faktura – her er min e-mail: ____________________________
Jeg betaler på dagen via. MobilPay til BBR: 114000 (Husk at anføre rytterens navn på overførsel).
Vi nævner selvfølgelig alle sponsorer over højtaler-anlægget på stævnedagen og ønsker du at vi
promoverer dit firma-logo, så send det til os på en mail: info@bjergbyrideklub.dk

