
Hønefoss og Ringerike Rideklubb er en klubb med høyt aktivtetsnivå og med store sportslige ambisjoner. 
Hønefoss og Ringerike Rideklubb skal være en samlet, sterk klubb i det norske ridemiljøet. Det skal 

være en klubb der medlemmene finner det sosialt trivelig å høre til, samtidig som de finner et godt 
tilrettelagt sportslig støtteapparat. Hos oss er alle velkommen enten man rir på hobbynivå eller satser 
nasjonalt. Hønefoss og Ringerike Rideklubb har sine inntekter fra medlemskontingent, rideskolen, 
oppstalling, stevner, kiosk, lotteri, spillemidler og sponsorer.

Profiler deg på Ringerike Ridesenter 
og støtt barne- og ungdomsidretten



HRRK

Hønefoss og Ringerike Rideklubb

• Stiftet i 1968

• Mer enn 300 medlemmer

• En av landets største stevnearrangører i   
   sprang og dressur

• Eier og drifter Ringerike Ridesenter 

• Rideskole med bredt tilbud

• Medlem av Norges Rytterforbund og Norges        
   idrettsforbund



RIDESKOLEN

Hønefoss og Ringerike Rideskole er den viktigste arenaen for rekruttering til ridesporten

Halvparten av alle oppstallørene er rekruttert fra      
senterets rideskole. 
Rideskolen er en viktig sosial arena, og fremmer       
samhold og gir grunnleggende kunnskap og erfar-
ing om hestehold. 

Vår flotte stallgjeng rekrutteres fra rideskolen, 
og bidrar med verdifull hjelp før, under og etter 
ridetimene. 

Vi kan blant annet tilby:
• Kurs på alle nivå fra nybegynner til øvet og 
 erfaren
• Kurs for alle aldersgrupper, fra 3 år og til så 
 voksen man vil – egne voksenkurs
• Kurs for de som vil satse på ridning som   
 idrett
• Kurs rettet mot ulike grener
• Terapiridning med rett til støtte fra 
 Folketrygden



ANLEGGET
Ringerike Ridessenter åpnet i 2005 etter formidabel innsats fra klubbens medlemmer

Anlegget fremstår i dag som et av Norges største og mest 
moderne klubbanlegg. Senteret eies og driftes av rideklub-
ben og har ingen private eierinteresser. Store deler av drift-
en og vedlikeholdet gjøres på dugnad.

Ridesenteret gir oss mulighet til både å skape bredde og 
hevde oss nasjonalt. Vi har konkurranseryttere i dressur, 
sprang, kjøring, feltritt og distanse.

Anlegget kan by på:
- Stallplass til 57 hester
- 2 ridehaller hvorav en er isolert
- 3 utendørs ridebaner
- Omtrent 40 paddocker
- Opparbeidende ridestier
- Kafeteria med store vinduer mot ridebanen   
 i den store hallen og med servering under stevner og 
 arrangementer



PROFILERING
Ved å profilere din bedrift på Ringerike Ridesenter møter du et bredt publikum

Ved å profilere din bedrift på Ringerike Ridesenter møter du et bredt publikum. Rideskoleelever med foreldre og 
besteforeldre, oppstallører på senteret, og ryttere og hestefolk i distriktet benytter seg av anlegget.  

I tillegg til rideskole og treninger arrangerer vi omlag 20 stevner i året fordelt på sprang og dressur. Stevnene har flere 
hundre tilreisende fra store deler av landet, inkludert ryttere, familier og trenere. Deltagerne oppholder seg i distriktet 
opptil tre døgn, og har både behov for overnatting, spisesteder, mat- og utstyrsbutikker og shoppingmuligheter.

Vi gir deg mulighet til å bygge din merkevare gjennom ulike profileringsflater hos HRRK og skape synlighet, kunnskap 
og kjennskape til din virksomhet.
Vi håper våre forslag til profilering kan være av interesse for din bedrift. 



MÅLSETTING
for vårt sponsorsamarbeide;

Det skal tjene begge parter og  sammen skal vi skape skape 
unike opplevelser for våre interessegrupper.

PROFILERING
Profiler deg på et av Norges flotteste rideanlegg og støtt barne- og ungdomsidretten



PERMANENTE PROFILERINGER:

SKILT I STORE RIDEHALL (75cm x 300cm) 
5 000 kr pr år. Avtaleperiode fra 2-5 år.

SKILT PÅ TÅRN PÅ STALLBYGNINGEN (100m x 200cm)
Her åpner vi for kun 5 skilt, vil bli den mest synlige profileringen på hele senteret. 10 000 kr pr år. 
Avtaleperiode fra 2-5 år. 
SKILT STORE UTERIDEBANE (100 cm x 400 cm) 
5 000 kr pr år. Avtaleperiode fra 2-5 år.
SPRANGHINDER
6 000 -10 000 pr år avhengig av type hinder. Hinderet vil bli benyttet på alle sprangstevnene HRRK arrangerer.
BOKSSKILT RIDESKOLE - (profilskilt 30 x 20 cm og hestens navn)
 Avtaleperiode 2-5 år etter avtale, kr. 2.000,- per år per boks.  Minimum avtale 2 bokser

Ved valg av mer enn én profilering gis det 20% rabatt. Flerårige avtale fakturers årlig eller alt ved inngåelse av 
avtalen etter ønske fra sponsoren.

STEVNESPONSOR:
Som stevnesponsor kan vi tilby alt fra å være sponsor for en klasse på et distriktsstevne til å være hovedsponsor 
for et stort landsstevne. Prisen vil derfor variere fra kr 1 000 til 10 000. Type  profilering vi kan tilby :
• Stand på stevneplassen 
• Logo på start- og resultatlistene (alle for hovedsponsor, bestemte klasser for klassesponsorer) 
• Logo på stevneinvitasjon
• Logo på ryttermelding 
• Omtale fra speaker 
• Omtale på HRRKs facebookside 
• Seil/banner på arena 
• Seil/banner/plakat i kafeteriaen
Det er også mulig å få oppkalt en klasse eller en turnering etter firmanavnet.

Alle priser er oppgitt eks. moms.
Dersom det ønskes en annen type profilering eller å inngå en større avtale tar vi gjerne en samtale om det.
Profileringsmateriell og eventuell montering må bekostes av sponsor. Vi har inngått et samarbeide med Reklameservice for 
produksjon og montering av materiell. Kontakt Jens på jens@reklame.no for informasjon om skiltproduksjon.
Dersom du er interessert i å profilere din bedrift på Ringerike Ridesenter kontakt oss på  post@hrrk.no. Hønefoss og 
Ringerike Rideklubb har enerett til å inngå samarbeidsavtaler som omfatter profilering på rideklubbens anlegg ”Ringerike 
Ridesenter”.



INGEN MULIGHET TIL Å BLI SPONSOR?
Vi ønsker deg velkommen som grasrotgiver!

Ide, layout og trykk

     Stolt sponsor av 

barne og ungdomsidretten!

Som spiller hos Norsk Tipping kan du gi 5 prosent av det du spiller for til et lag eller en 
forening du liker! Det koster deg ingenting, og det er ikke noe arbeid med det bortsett 
fra første gangs registrering som gjøres med noen få tastetrykk.

Finn oss som mottaker her: www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Søk opp Hønefoss og Ringerike Rideklubb og velg ”tilknytt”. Du kan også få hjelp hos din
kommisjonær. Du kan også sende SMS Grasrotandelen «Org.nr: 984 308 256» til 2020 (tjenesten er gra-
tis).
Gjennom Grasrotandelen fikk norske lag og foreninger nesten 450 millioner kroner i 2016. Halvparten
av de som spiller hos Norsk Tipping, har ennå ikke knyttet seg til noen Grasrotmottaker. Derfor søker vi nå net-
topp deg til å bli vår nye Grasrotgiver. Vi har i dag 68 givere, men skulle veldig gjerne hatt noen flere for å sikre 
at vi kan fortsette vårt gode tilbud til barn og unge.

Dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker! Det betyr veldig mye for oss, og 
hjelper oss å drifte stall, rideskole, baner og utstyr som er nødvendig for å opprettholde et godt tilbud for barn, 
unge og voksne!
Å være grasrotgiver går ikke utover din innsats, premie eller vinnersjanser. Blant grasrotmottakerne finner du 
blant annet lokale idrettsklubber, organisasjoner for kultur, dyr, barn og unge og humanitære
organisasjoner.
Send oss bekreftelse på at du har blitt en av våre nye Grasrotgivere og bli med i trekningen av Ridekurs.

         På forhånd takk for ditt bidrag!


