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- Fordi vi er vilde med heste -  



Ry Rideklub - Hvem er vi? 

 

Ry Rideklub er en selvejende og velfungerende rideklub, som dækker 
hele Skanderborg kommune. Vi har særligt fokus på at drive rideskole og 
være et attraktivt fritidstilbud for unge mennesker med en passion for 
hestesporten. Klubben skal være et godt og trygt sted at være for unge 
ryttere. 
 
Vi har gode faciliteter, der muliggør at vi kan holde både spring- og 
dressurstævner. Vi råder således over et 20 x 80 meter ridehus og 
tilhørende udendørs ridebane. 
 
Klubben har eksisteret siden 1976 hvoraf vi siden 1988 har holdt til på 
Lundhøjvej i Ry. 
 
Klubben drives primært af en stor frivillig arbejdskraft og et højt 
engagement fra medlemmer, ungdomsudvalg og bestyrelse. 
 

 

Partner til Ry Rideklub 

- Koncept og grupperinger 

 

I Ry Rideklub har vi flere niveauer af samarbejdsaftaler, så din 
virksomhed kan få det, der passer til jeres ønsker og behov og skaber 
mest mulig værdi for virksomheden. 

 

Partnergrupper (sæson 2022/23) 

Klub partner Under 5000,- 
Bronze partner Kr. 5000,- 
Sølv partner Kr. 10.000,- 
Guld partner Kr. 15.000,- 

 

Som Partner til Ry rideklub støtter din virksomhed aktivt en forening, 
som er samlingspunkt for ryttere i alle aldre. Samtidig vil virksomheden 
skabe synlighed overfor klubbens medlemmer, samarbejdspartnere, 



forældre, bedsteforældre og mange andre, eksempelvis i forbindelse 
med stævner. 

 

Som guld, sølv og bronze partner vil virksomheden blive eksponeret i 
både hal og klublokaler 

- Mulighed for skilt i ridehuset - varierende str. Afhængig af 
partnerstatus (pris afhænger af størrelse og finansieres af sponsor) 

- Plade på sponsorvæg 
- Omtale på klubbens hjemmeside 
- Omtale til stævner i klubben 
- Samtidig får virksomheden et officielt sponsor diplom fra Ry 

Rideklub, som virksomheden selv skal bruge i forskellige 
sammenhænge. 

 

Direkte sponsorat 

- Bliv personlig sponsor for en rideskole-pony 

 

Som personlig sponsor for en rideskole pony 
vil din virksomhed give klubben mulighed for 
at købe en pony til brug i undervisningen af 
klubbens unge medlemmer.  

Som personlig sponsor vil den nye pony 
blive opkaldt efter din virksomhed, som 
dermed vil blive nævnt jævnligt i forbindelse 
med pasning, træning og stævner. Samtidig 
vil virksomheden også opnå ovenstående  
partner fordele.  

Et direkte sponsorat koster kr. 25.000.  

 

Der er mulighed for at virksomheden kan fradrage sponsoratet som en 
driftsudgift – tal med din revisor om muligheden herfor. 

 


