
 

 
 
 
SPONSORINFORMATION  RIBERSBORG 2019. 
 

Vecka 22 
30 maj – 2 juni dressyr ponny och häst 

Vecka 23 
8-9  juni lokal hoppning ”Lilla Ribban” med Malmömästerskapen 

Vecka 24 
10-15 juni regional/nationell hoppning ”Early Summer Tour” (Se särskild bifogad 
sponsorinformation)  

Vecka 31 
3-4 augusti Dressyr med Skånska Mästerskapen 

Vecka 32 
5-10 augusti regional/nationell hoppning med Skånska Mästerskapen 
 
Information om tävlingsarenan och tävlingarna  
Ribersborgstävlingarna är hästtävlingar för både ponny och häst, dressyr som 
hoppning och anordnas gemensamt av Ridklubbarna i Malmö på Malmö stads 
ridbanor med internationell karaktär, som ger både ryttare och hästar bra 
förutsättningar. 
Ridbanorna är belägna på Limhamnsfältet i Malmö.  
Tävlingarna är mycket omtyckta av både tävlande och publik. Under 2018 hade vi 
runt 1000 starter och vi försöker hela tiden vidareutveckla området och tävlingarna. 
 
Några citat från tävlande /hästsportsjournalister  ”Topp tre av anläggningar i Sverige”, 
” Högklassigt på Ribersborg”, ”Ett fantastiskt ställe att tävla på”     
 
Vad kan vi erbjuda Er och vad kan Ni erbjuda oss? 
Vi kan erbjuda Er reklamplatser på och runt om arenan i form av banders/skyltar, 
reklam på vår Facebook . Speakertexter och informationsmaterial som kan delas ut 
till besökande. 
Sponsrar Ni en hel klass är det trevlig om Ni vill medverka vid prisutdelningen. Vi 
bjuder även då på något att äta den dagen er klass går av stapeln. 
 
Vad kan Ni erbjuda oss? 
Hederspriser, sponsring av prispengar till egen klass, reklamhinder, i 
unghästklasserna får t.ex. alla som nollar ett hederspris, välkomstpåsar som kan 
delas ut till tävlande i en klass. 
Allt är av intresse så har ni egna idéer så kontakt oss gärna. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Några olika alternativ att välja mellan. 
 
A. Hoppning  Häst under vecka 32,  5 000: - 130cm, 6 000: -135cm, 7 000: - 140-
145cm.  
Sponsor av klass. Klassen namnges efter ert företag. Täcke till segraren som 
sponsorn står för . 
Möjlighet att sätta staketskylt/banderoll under 2019. 
Speakertext. 
 
AA. Hoppning Unghästklasser avd A+B under vecka 32, 2 000: - till 5000: - 
mellan 110cm – 140cm  
Klass uppkallad efter ditt företag/verksamhet.  
                                                                                    
B. Staketskylt/banderoll 4 000: - för hela 2019,  eller  2000:- per vecka.   
Möjlighet att sätta staketskylt/banderoll under alla dagar. 
Ni tillhandahåller eget material. 
 
C. Eget hinder 4000: - vecka 23,24,32 eller 2000: - per vecka 
Har ni eget hinder som ni vill exponera? Ni transporterar själv 
till och från tävlingsplatsen. Exponering enligt överenskommelse. 
 
D. Dressyren Sponsra en klass 
Att sponsra en klass på dressyren kostar mellan 3000-7000   
Klassen namnges efter ert företag. Täcke till segraren som sponsorn står för . 
 
E. Egna förslag 
Bidra med hederspriser, välkomstpåsar m.m. 
Låt egen fantasi flöda. 
 
OBS! Tävlingsarrangemangen anordnas av ideella föreningar. Dessa är inte 
momsregistrerade.  Därför ingår ingen moms i priserna. 
Adress: MCR Jägersro 212 37  Malmö 
Kontakt: Bertil Sjödin 073 35 230 55 bertilsjodinmcr@gmail.com 
 
 
Följ oss gärna på Facebook Ribersborg2019 
 
 
 
 


