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Sponsor 2019 

Söndagen 2019-03-17 arrangerar Islandshästföreningen Gandur en stor 
inomhustävling för islandshästar i Helsingborgs ridhus. Arrangörerna välkomnar alla 
denna familjedag, allt ifrån nybörjare till elitryttare! 
 
Med fler än 1 000 personer i publiken, över 200 startande ekipage och ett flertal 
ideella funktionärer, blir Du som sponsor väl marknadsförd genom detta största PR-
event för Islandshästen. Tävlingsformen heter Firmakeppni som har sitt ursprung 
från Island och är en populär, fartfylld och publikroande tävlingsform för alla. 
 
Alla sponsorer presenteras med namn och/eller logga i alla våra sociala medier, 
hemsidan, instagram, facebook och dagen D.  
Vill Du synas extra mycket finns möjlighet att ha loggan med i vårt programblad, som 
delas ut till alla besökare denna dag. Vill du synas med logga skicka in denna till oss 
eller kan vi hämta underlag från Er hemsida. Kontakta oss om vilket alternativ som för 
Er är aktuellt. 
 
Vi ser fram emot att se dig som sponsor på Islandshästens dag 2019!  
Stort tack till dig som vill sponsra detta event. 
E:post: sponsor@islandshastensdag.se  

Med vänlig hälsning 
IHD-gruppen 2019 
Islandshästföreningen Gandur 
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Välj ett paket du vill sponsra oss med? 

Ungdomssponsring kan ej göras med kontanta vinstpengar enligt 
Riksidrottsförbundet. 

1. Sponsor av Elitklass 6000 SEK fördelas på placering 1 -3. Din logga syns på alla 
våra sociala medier och i programbladet. Ditt företagsnamn presenteras i 
samband med minst 20 ekipage under dagen.  
 

2. Sponsor av klasserna Mellan, Unghäst, Oldies but Goldies och Showpass 4500 
SEK per klass fördelas på placering 1 -3. Din logga syns på alla våra sociala 
medier och i programbladet. Ditt företagsnamn presenteras i samband med 
minst 20 ekipage under dagen. 
 

3. Sponsor av Lättklass 2250 SEK fördelas på placering 1 -3. Din logga syns på alla 
våra sociala medier och i programbladet. Ditt företagsnamn presenteras i 
samband med minst 20 ekipage under dagen. 
 

4. Ungdomssponsring till nedan klasser, dock ej i kontanta pengar fördelas på 
placering 1 -3. Din logga syns på alla våra sociala medier och i programbladet. 
Ditt företagsnamn presenteras i samband med minst 20 ekipage under dagen. 
Lättklasser; Young rider,Junior, Barn 
Mellanklasser; Young rider och Junior  
Elitklass; Junior 
Maskeradklass med ledare 
 

5. Sponsor av ekipage 500 kronor, ditt företagsnamn presenteras i samband med 
minst 20 st ekipage under dagen. Vill du ha din logga i programbladet 
tillkommer en kostnad på 500 kronor. 
 

6. Sponsor av eventet, valfritt. 
 
Läs mer på www.islandshastensdag.se, du hittar oss också på Facebook och 
Instagram. 

Kontaktperson Maria Hallberg Johansson, sponsor@islandshastensdag.se  

Med vänlig hälsning 
IHD-gruppen 2019 
Islandshästföreningen Gandur 
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