Att vara sponsor i Frillesås – Rid – och Körklubb (FRK)
Frillesås Rid – och Körklubb (FRK) har en historia sedan 1977 då ”sektion Kläppa” startades som en körsektion
inom Nordhallands Ridklubb. 1982 blev FRK en egen klubb och året efter var man medarrangör av en
internationell fyrspannstävling på Tjolöholm som blev en succé. Med överskottet byggdes manegen som än idag
finns på Frillesås ridhusväg 38 i Frillesås.
FRK är idag en ideell förening och en viktig träffpunkt för många hästintresserade barn, ungdomar och vuxna.
Klubben har en bred verksamhet och verkar inom såväl hoppning, dressyr och fälttävlan som gymkhana och
voltige.
Under 2014 utökar vi vår tävlingsverksamhet och arrangerar flertalet dressyrtävlingar, hopptävlingar och
voltigetävlingar på lokal och regional nivå. Vi deltar i Allsvenskan Hoppning för ponny med lag i Div III och Div II,
och i DressyrAllsvenskan har vi hästlag i både Div III, Div II och ett Div 1-lag. Vi har även många jätteduktiga
voltigörer som tävlar framgångsrikt upp till nationell nivå.
Ridskolan bedrivs på arrende av Kjell och Inger Lindberg och har varje vecka ca 200 ridande elever som lär sig
ridandets svåra konst på någon av ridskolans 17 duktiga ponnies och hästar.
För de yngre medlemmarna finns Cavallo, vår aktiva ungdomssektion, som regelbundet hittar på spännande
aktiviteter. Klubben har också ett medlemsstall med 11 boxplatser och sist men inte minst ett välbesökt café som
håller öppet lördagar och tävlingsdagar.
Sedan i februari 2014 är vi en delvis ny styrelse som är glada och stolta över att ha fått förtroendet att driva FRK
vidare. Vår ambition är helt klart att FRK skall fortsätta vara den självklara mötesplatsen för alla hästintresserade
i vårt närområde. Vi vill sätta FRK ännu mer på kartan genom att utveckla tävlingsverksamheten och både
arrangera fler egna tävlingar och ge fler ryttare möjlighet att tävla för klubben, öka antalet medlemmar och inte
minst lyfta vår redan fina anläggning en nivå till så det blir en glädje för alla våra besökare. Vi ser också
långsiktigt behov att bygga ut anläggningen då vi har kö till alla våra aktiviteter vilket är roligt. Alla ska känna sig
välkomna till FRK!
Det är här vi behöver ditt stöd!
Till dig som stöttar vår verksamhet som sponsor erbjuder vi
exponering av din logotype i på skylt i manegen (122cm *244 cm)
exponering av din logotype på hemsidan www.frk.name
inbjudan till årlig sponsorträff
annat? Vi är öppna för kreativa idéer hur FRK kan hjälpa ditt företag synas och hur vi kan utveckla
samarbetet med företag i vår närhet.
Sponsoravtal löper över 12 månader och avser perioden 1 januari 2014 – 31 december 2014, alt 1 juli 2014– 30
juni 2015.
Pris 3000 kr/år (kostnad för egen skylt tillkommer, ca 1500 kr. Vi har en förmånlig lokal skyltleverantör)
Du vill kanske hellre vara värd för en tävling, eller en tävlingsklass, eller ha ett eget hinder? Välkommen att
kontakta oss för närmare diskussion.

Erika Olsson, 0709 – 73 56 00
Ordförande Frillesås Rid – och Körklubb

