
    

Om ni har frågor om sponsring eller vill hyra vår anläggning för någon aktivitet,  
tveka inte att höra av er så ser vi om det är möjligt att genomföra. 
 
Kontakt:  
edsryttarsallskap@gmail.com 
Anna Johansson 073-180 11 34, Susanne Kinhult 076-791 55 95 

Frukostmöte 

Frukostmöte 
Endast konferenslokalen   400:-  Kafeteria  800:- 
Frukostkonferens  400:- lokal + 75:-/person 
Lunchkonferens  400:-  +  lunchkostnad  enligt överenskommelse 
 
 
 
 
 
 

Det finns flera sätt att sponsra Eds Ryttarsällskap på, men vi vill först berätta vad ni 
har för möjligheter på vår anläggning.  
 
Vi har ett konferensrum med 12 platser runt bordet, med projektor, duk och 
whiteboard.  
I konferensrummet finns även en loungehörna med härliga soffor för en paus eller 
viktiga diskussioner.  
 
Ni som sponsor kan vid ett valfritt tillfälle under året anordna ett frukostmöte med era 
medarbetare. Då ingår konferensrummet och frukost i vår kafeteria.   
(Kaffe, te, ost och skinksmörgås, kokt ägg, juice) max 12 personer 
 

Alla sponsorer får plats på startsidan på vår hemsida www.edsrs.se 
 
Vi kan komma till ert företag vid jippon och erbjuda bland annat ponnyridning eller 
käpphästhoppning för era kunder med vår fina käpphästhinderpark. 
 

Detta får du som skylt- eller hindersponsor till Eds RS  

 
Eds Ryttarsällskap 
Sponsringsförslag 
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Hindersponsor 
Hos oss kan du välja att bli hindersponsor till både 
banhoppning, fälttävlan, körning eller WE (working equitation)  
 
Sponsorn står för hinderkostnaden och sedan förbinder sig  
Eds RS att under 4 år använda hindret (sedan övergår hindret i 
Eds RS ägo). 
 
För ett banhoppningshinder kan ni titta på t.ex. Gullmyrahinder 
för att få inspiration. Ni väljer färger och utseende om det ska 
vara ett rättuppstående eller en oxer.  
Priserna varierar från 10.000 – 20.000 kronor 
Vi beställer sedan hindret åt er. 
 
 
 
Fälttävlanshinder - där står ni som sponsor för materialkostnad. 
Hittills har vi byggt alla våra fälttävlanshinder själva. Utbudet 
för att köpa färdiga är ytterst begränsat.  
Detta är robusta hinder med gediget material, vi bygger de 
flesta hindren i tryckimpregnerat virke och använder PU-lim.  
För design och utformning kan ni titta på pinterest, vår 
hemsida eller bara googla. De flesta hinder vi har är 60 – 80 
cm höga och på den höjden är inte alla typer av hinder 
tillåtna. Men vi hjälps åt att hitta rätt.  
 
Körhinder - tycker ni att körsporten passar bäst in i ert företag 
och vill sponsra den så tveka inte utan vi bygger ett körhinder i 
era färger med reklamskylt på. Det går åt 5 – 7 ”portar” för ett 
hinder.   
 
Working Equitation är en spansk form av tävling med häst, där 
ekipaget utför olika moment t.ex. gå över en bro, plinga i en 
klocka, hoppa över ett hinder, öppna och stänga en grind.  
Här är det också egentillverkning som gäller.  
Kontakta oss så ser vi vad vi kan komma fram till.  
 

 

”Lilla Soffan” ett 60 cm fälttävlanshinder hos Eds RS 

Rättuppstående med plank 

Oxer, det vill säga 
dubbla hinderstöd  
och fler bommar 
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Här har vi 4 olika storlekar:   
 
Micro arenapaketet:  1.500:-/år 
Skylt i ridhuset 60x60, logga på hemsida, en frukostkonferens 
 
Lilla arenapaketet:   3.000:-/år 
Skylt i ridhuset 60x120, logga på hemsida, en frukostkonferens 
 
Stora arenapaketet:  6.000:-/år 
Skylt i ridhuset 120x120 eller 60x240, logga på hemsida, en frukostkonferens 
 
Grande arenapaketet:  10.000:-/år 
Skylt i ridhuset 120x240 
Logga på hemsidan 
En frukostkonferens 
Beachflagga som sätts upp vid arrangemang 

Klassiskt sponsorpaket 

Sponsor på 
tävlingsdagen 
 
Vill ni sponsra en tävlingsklass eller få själva 
tävlingen uppkallad efter ert företag så har vi 
fler olika förslag.  
 

• Tävlingen uppkallad efter ert företag 
• Klassen uppkallad efter ert företag  
• Segertäcke  
• Priser till placerade ekipage  
• Goodiebags till alla på tävlingsdagen 
• Ett pris som lottas ut under dagen 

 
Ni kommer även att synas i tävlingsfoldern och 
omnämns av speakern vid flertalet tillfällen 
under tävlingen och synas på våra sociala 
medier.  
 
Tävlingssektionen hjälper er om vad som skulle 
kunna passa er bäst för de olika tillfällena.  
Kontakt: edsrstavling@gmail.com 
Susanne Kinhult 076-791 55 95 



 

 

 

 
Sponsring på  
Eds RS profilkläder 
 
Vill du synas på funktionärsjackor, 
tröjor, tävlingsryttarnas jackor eller 
på hästens schabrak?  
 
Kontakta oss så tar vi gemensamt 
fram ett förslag som kan passa oss 
båda.  
 
 
 
 

Eds RS utveckling på anläggningen 
 
Startade     2004 
Marken köptes   2007 
Paddock klar    2008 
Ridhuset påbörjas    2011 
Sarg och underlag   2012 
Ridhuset invigs   2013 
Plattan till faciliteter göts  2014 
Ytterväggar till faciliteter  2015 
Undervåningen byggdes 2016 
Vatten installerades  2016 
Påfyllning av underlag   2017 
Övervåningen klar + balkong 2018 
Hiss installerades    2019 
Riksfinal Sugar Cup  2020 
Påfyllning av underlag  2021 
Färdigställande av sarg  2022 
Fasta terränghinder  2023 
Besöks/Tävlingsboxar  2024 
 

Eds RS ledord: 
Gemenskap – Glädje – Kunskap 

 
Eds RS motto: 

Vi vill varandra väl 
Vi gör varandra bra 

Eds RS Sportsliga framgångar 
 
2005 10 licensierade ryttare   
2006 Ett ponnylag och ett hästlag dressyr 
2007 Lag i hoppning och dressyr 
2008 Lag i dressyr div III ponny, häst div II 
2009 Vi arrangerar vår första Pay n Jump 
2011 17 licensierade ryttare  
2012 Lag dressyr & hoppning ponny 
2013 SM segrare för Connemaror dressyr 
2014 SM segrare körning i par 
2015 Lag i ponnyallsvenskan div I 
2016 Segrare i Sverigefinalen Sugar Cup 
2016 Första SM deltagaren i hoppning 
2017 En uppfödning på Unghäst VM 
2018 En till uppfödning på Unghäst VM 
2019 Segrare i Sverigefinalen Sugar Cup 
2019 Tvåa i Sverige finalen Sugar Cup 
2019 Segrare Sv. Final Sugar Cup Häst 
2019 Segrare Ungponny SM C-ponny 
2021 Vann Gota Cup med ponnylaget 
2022 30 licensierade ryttare cirka 
 
 


