
Nationella Ponnydressyrtävlingar på 
Smedstad Ridsportcenter 9 - 10 Mars

Över en halv miljon människor rider regelbundet för motion och tävling. Män, kvinnor, unga och gamla tävlar 
på lika villkor. Ridsporten är en av Sveriges största ungdomsidrotter liksom en av Sveriges största idrotter för 
funktionsvarierade. Allt fler får upp ögonen för hur stor ridsporten är och därmed får ridsporten en allt större 
exponering i media. Ni som väljer att sponsra ridsporten erbjuds fina möjligheter att nå en stor och attraktiv 
målgrupp.

Smedstad Ridsportcenter är en del i detta. På vår ridskola stödjer och utvecklar vi ridsporten för barn, 
ungdomar, vuxna och funktionsvarierade.  Här sitter runt 650 elever upp varje vecka.

Tillsammans med Linköpings fältrittklubb arrangerar vi tävlingar på alla nivåer, från blåbärshoppning och 
lingondressyr till nationella tävlingar på elitnivå. 2018 mottog Smedstad Ridsportcenter och Linköpings 
fältrittklubb Dressyrringens pris för årets bästa tävlingplats. Delar av motiveringen: En anläggning ni kan vara 
väldigt stolta över och som ni förvaltar på ett föredömligt sätt. Bemötandet är alltid trevligt och positivt både 
från personal och funktionärer. Ta gärna chansen att åka och tävla där eller åka dit som åskådare, det är en 
rekommendation från Dressyrringen.

Stortävling på gång

9-10 mars anordnar vi observationstävlingar där Sveriges bästa ponnydressyrryttare deltar. Tävlingarna ligger 
till grund för uttagning till årets mästerskap såsom SM, NM och EM.

Att sponsra en tävlingsklass den här helgen synliggör ert företag hos många tävlande och stor publik. Det 
kommer att tävlas i flera olika klasser. Du som sponsrar får namnge en klass. Ju mer du väljer att sponsra med 
desto högre klass får ditt företag namnge. Högre klasser drar vanligtvis större publik.

Våra sponsorpaket

Järn  -  1000 kr 

• Reklamplats på startlistor, 
sociala medier, affischer på 
anläggningen och Smedstads 
hemsida. Från hemsidan 
länkar vi till ditt företag. 

• Fika för 2 personer.

Brons -  5000 kr

• Reklamplats på startlistor, sociala medier, affischer på anläggningen 
och Smedstads hemsida. Från hemsidan länkar vi till ditt företag. 

• Delat namn på klass. Ditt företag namnger en klass tillsammans med 
att annat företag. Företagen syns i startlistorna. 

• Prispengar och hederspriser delas ut i företagens namn vid 
prisutdelning. Representanter för företagen får gärna vara med och 
dela ut priserna i klassen.  

• Fika för 2 personer.



Silver - 10 000 kr

• Reklam i ridhuset. Dessa reklamytor ses av alla som besöker ridhuset. Dessutom kommer de ofta med 
på kort som sprids i sociala medier mm. 

• Reklamplats på startlistor, sociala medier, affischer på anläggningen och Smedstads hemsida. Från 
hemsidan länkar vi till ditt företag. 

• Ditt företag namnger en klass. Företaget syns i startlistorna. 

• Omnämnande av speaker under din klass. 

• Priser delas ut i företagets namn vid prisutdelning. Representant för företaget får gärna vara med på 
banan och dela ut priserna i klassen. 

• Vinnande ekipage får ett hästtäcke med ditt företagsnamn på. 

• Fika för 4 personer.

Guld -  20 000 kr  

• Reklam i ridhuset. Dessa reklamytor ses av alla 
som besöker ridhuset. Dessutom kommer de ofta 
med på kort som sprids i sociala medier mm. 

• Reklamplats på startlistor, sociala medier, 
affischer på anläggningen och Smedstads 
hemsida. Från hemsidan länkar vi till ditt företag. 

• Ditt företag namnger en klass. Företaget syns i 
startlistorna. 

• Omnämnande av speaker under din klass. 

• Priser delas ut i företagets namn vid 
prisutdelning. Representant för företaget får 
gärna vara med på banan och dela ut priserna i 
klassen. 

• Vinnande ekipage får ett hästtäcke med ditt 
företagsnamn på. 

• Lunch och dryck för 6 personer.

Platinum - 30 000 kr

• Reklam i ridhuset på bästa exponeringsplats. Dessa reklamytor ses av alla som besöker ridhuset. 
Dessutom kommer de ofta med på kort som sprids i sociala medier mm. 

• Reklamplats på startlistor, sociala medier, affischer på anläggningen och Smedstads hemsida. Från 
hemsidan länkar vi till ditt företag. 

• Ditt företag namnger en klass. Företaget syns i startlistorna. 

• Omnämnande av speaker under din klass. 

• Priser delas ut i företagets namn vid prisutdelning. Representant för företaget får gärna vara med på 
banan och dela ut priserna i klassen. 

• Vinnande ekipage får ett hästtäcke med ditt företagsnamn på. 

• Middag och dryck för 6 pers.



Lina Johansson
070-6415905
lina.johansson@hsoab.se 

Josefine Linder
076-6779905
josefine.linder@hsoab.se 

Malin Hansson 
070-9184378
malin.hansson@hsoab.se

Utställare 

Vi har ett begränsat antal platser för dig som vill ställa ut din produkt under tävlingen. 
Platser finns utanför entrén och inne i entrén. Priser från 1000 kr beroende på plats.

Gåvor

Vi tar tacksamt emot gåvor från företag i form av profilprodukter och andra föremål som kan vara fina att få 
som pris på tävlingar.

Egna önskemål

Har ni andra idéer hur ni vill att det ska se ut, tveka inte, hör av er så skräddarsyr vi ett upplägg som passar er.

Alla priser är exkl. moms. Betalning mot faktura 10 dgr netto.

Fler tävlingar

Till hösten arrangerar vinationella dressyrtävlingar för 
häst. Då kommer Sveriges ryttarelit till oss igen. 

Välkommen åter som sponsor då!

Varmt välkommen till oss på Smedstad Ridsportcenter!

För att sponsra, kontakta:


