Vi søger sponsorer til Nyborg Rideklub.
Giv jeres bidrag og få mulighed for at vise jeres virksomhed som en del
af lokalmiljøet.
Nyborg Rideklub har eksisteret som rideklub siden 2000. Vi har til huse på Ravnekærlund - en
bondegård med alle dens folde lige midt i Nyborg by.
Klubben er 100% drevet af medlemmerne, det vil sige at vi alle, børn som voksne, bidrager til at
få hverdagen på rideskolen og rideklubben til at hænge sammen. Derudover står vi også alle for
vedligeholdelse og renovering af stedet - en masse frivillige kræfter, der står sammen om et
skønt formål. Ligeledes er Nyborg Rideklub et sted, hvor mange familier og børn i lokalmiljøet
lige kigger ind og går en tur i vores smukke omgivelser.
Vi har erfaringer med, hvorledes aktiviteter omkring heste har enorm positiv effekt på børn og
voksne med forskellige udfordringer af både fysik og psykisk art - og den opgave vil vi
selvfølgelig gerne kunne bidrage til i endnu højere grad.

Vi har brug for sponsorater af enhver størrelse, det kan være konkrete pengebeløb til indkøb af
materiel, donation af produkter - kun fantasien sætter grænser - og vi har brug for jer!
Som sponsor i Nyborg Rideklub vil I være synlige på vores hjemmeside, I kommer til at hænge
synligt på vores sponsorvægge inde og ude, I er med på vores transportable sponsorvæg, der
kommer med alle vegne ud af huset, og ikke mindst, står jeres firma på alle invitationer og
henvendelser, der sendes ud af huset. Ved alle stævner nævnes I som klubbens sponsor.
Hvert eneste år står Nyborg Rideklub flere gange årligt for trækture på Nyborg torv, og vi har
adskillige stævner årligt og flere arrangementer, der indbyder lokalbefolkningen.

Hvis I er med, så anvend følgende kontaktoplysninger:
Sponsorudvalget:
Sandra Hedegaard Rasmusen: 26296598
Mail: nyborgrideklubsponsor@gmail.com
Kontooplysninger Nyborg Rideklub:
9227 4580115069

