
 

TINGSRYDS RID & KÖRKLUBB 



 

 
Vi ska vara en ridklubb med stark gemenskap där alla kan trivas, och vi siktar på att bli 
bäst i vår kategori! 
 
Tingsryds Rid & Körklubb grundades 1973 och driver idag ridskole-och tävlingsverksamhet. Vi har idag 
drygt 400 medlemmar, omkring 60 aktiva tävlingsryttare/kuskar och 190 ridskoleelever. Vi är en omtyckt 
tävlingsarrangör främst inom hoppning och dressyr där vi arrangerar ca, 25 tävlingsdagar per år med runt 
2000 starter. Även sportkörning och fälttävlan är på frammarsch med nystartade sektioner.  

Vi har ett antal ideellt engagerade personer i olika åldrar som återkommer som funktionärer på            
tävlingar, i förbättringar av anläggningen och i utveckling av föreningen. Vi är en förhållandevis liten  
verksamhet och förening, vilket vi ser som en styrka då möjligheten för varje individ att synas ökar och 
miljön kan kännas trygg för fler. Samtidigt gör det att vi har behov av hjälp utifrån för att kunna fortsätta 
utvecklas. 
 

En viktig del för vår förening är våra partners, genom er har vi möjlighet att utveckla vår verksamhet och 

anläggning på ett positivt sätt. Vi har flera återkommande partners men vill bli ännu fler! Både små och 

stora bidrag är varmt välkomna och bidrar till att vår verksamhet kan fortsätta utvecklas och våra aktiva 

får fler möjligheter. 

 

Välkommen till oss! 

 

 

 

Tingsryds Rid och Körklubb



 

RIDSKOLAN
Ridskolan består idag av 190 ridande och har 3 utbildade instruktörer.      

Vi arbetar  hela tiden med att bli bättre och få god kvalité i vår               

verksamhet. Vi vill att ridskolan ska ge en bra utbildning med sunda        

värderingar men även vara en fristad där alla ska känna sig välkomna och 

behövda.  

Utöver rid och teorilektioner anordnar vi allt från pay and jump/ride och 

ridläger till julklappsjakter.  

Vi erbjuder även att vara medryttare på en ridskolehäst vilket  är en bra 

möjlighet att prova på hur det är att ha en egen häst och även ett enkelt 

alternativ för de med föräldrar som inte delar barnens intresse. 

US
Ungdomssektionen är vår framtid och alla under 26 

år tillhör US.                                                                       

US har vår egen styrelse och egen ekonomi, samt 

även en plats i föreningens styrelsen. US driver och 

ordnar aktiviteter för alla medlemmar, både barn 

och vuxna. Det kan vara allt från blåbärshoppning till 

käpphäst aktiviteter, eller projekt för att utveckla 

klubbens verksamhet. US är en viktig arena där unga 

får en chans att växa och utvecklas.  

OLIVER EKMAN LARSSONs PRIS.                      

Tillsammans med Oliver vill vi premiera en av våra            

ridskoleelever samt en av våra privatryttare. Vi utgå i från  

följande kriterier: Horsemanship, inverkan, kamratskap, och  

personlig utveckling. Priset riktas till barn och ungdomar upp 

till 21 år och är ett sätt på vilket vi hoppas kunna främja vårt 

arbete för en bra gemenskap och en ridklubb där alla ska 

kunna känna sig  välkomna och trygga.  



Skylt 

Här får du exponering dygnet runt, året runt genom en eller flera skyltar i    

något av våra ridhus eller utebanor. 

Pris stora ridhuset: 

2x1 meter       2 000 kr 

3x1 meter     2 500 kr 

6x1 meter     3 000 kr 

4x2 meter     4 000 kr 

6x2meter     5 000 kr 

Pris lilla ridhuset: 

2x1 meter       1 000 kr 

3x1 meter     1 500 kr 

6x1 meter     2 000 kr 

4x2 meter     3 000 kr 

6x2meter     4 000 kr 

Pris ute 

2x1 meter       2 000 kr 

3x1 meter     2 500 kr 

6x1 meter     3 000 kr 

(Priserna är angivna per år och exklusive produktionskostnad och eventuell  

reklamskatt.) 

 

Vid exponering på mer än 1 skylt lämnas en rabatt på 20% 

 

 

 

  

EXPONERINGSALTERNATIV 



Ridskolehäst 

Som sponsor av en häst syns ditt namn bland annat på 

boxskylt och diverse presentationer såsom på hemsida 

och sociala medier. 

Pris: 

2 000 kr 

(Priset är angivet per år och eventuell reklamskatt och 

går oavkortat till ridskoleverksamheten) 

 

    

Schabrak 

Här broderas ditt namn/loggo på ett schabrak som 

kommer användas  under all ridskoleverksamhet. 

Pris: 

500 kr/schabrak 

  (Priset är exklusive eventuell reklamskatt. och     

angivet per år och går oavkortat till                     

ridskoleverksamheten) 

 

  

EXPONERINGSALTERNATIV 



Tävlingsklass 

Sponsor vid en tävling är ett bra och flexibelt sätt att vara med och bidra. Här kan du 

själv styra hur mycket du vill vara med att synas och bidra med. Du kan tillexempel 

vara med på propositionen till alla ryttare, ditt namn i startlistor, tävlingsdatabas, 

sociala medier, segertäcke samt övriga premier.  

Som tävlingssponsor har du också förmånen att ha en monter på tävlingsplatsen.  

Kontakta oss för mer information om upplägg samt priser. 

 

Pay and Jump/Ride 

Pay and Jump och Pay and Ride är en träningstävling som är ett 

bra sätta att förbereda unga ryttare och hästar för de större    

tävlingarna. Som sponsor här syns ditt namn i samband med all 

marknadsföring som kommer med tävlingen samt på rosetterna. 

Pris:    1 000 kr 

(Priset är angivet per år och exklusive produktionskostnad och 

eventuell reklamskatt och innefattar alla Pay and Jump samt Pay 

and Ride)   

  

EXPONERINGSALTERNATIV 



Hinder 

Som hindersponsor exponeras du under våra hopptävlingar. 

Här varierar produktionskostnaden och ligger runt 10-20 000 

beroende på vilken typ av hinder du önskar. Kontakta oss för 

mer information om  design.   

Hinder: 1 000 kr 

  (Priset är angivet per år och exklusive produktionskostnad och 

eventuell reklamskatt. Första 3 åren är det endast                  

produktionskostnaden sedan en årskostnad som ger möjlighet 

till underhåll av materialet.) 

 

 

EXPONERINGSALTERNATIV 



 

KONTAKTA OSS 

 

 

 

 

För mer information är du 

välkommen att kontakta vår 

verksamhetschef              

Monica Edberg 

 

 

Tingsryds Rid och Körklubb 

Telefon: 070-63 31 808 

E-post: info@tirk.se 

Förutom möjligheten att hjälpa oss skapa en säker och 

trygg miljö där varje individ ska kunna utvecklas i sin takt 

och vara en  del  av gemenskapen och glädjen som hästarna 

ger oss får du även: 

• Inbjudan till partnerträffar. 

• Möjlighet att nyttja anläggningen enligt                       

överenskommelse 

• Namn och länk på hemsidan 

VAD FÅR DU?


