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Nu laddar vi för en av Sveriges största tävling för  
Ponnyryttare, juniorer & young riders i både dressyr 
och hoppning. 

Svenskt Ponny Derby har arrangerats av Dagstorps  
Ryttarförening sedan 2002. Det är en mycket populär 
tävling och många tävlande återkommer till oss år ef-
ter år. Unikt med denna tävling är att det finns två di-
scipliner som pågår samtidigt på samma plats och det 
är inte så många  
tävlingsarrangörer som just nu erbjuder och arrangerar 
det. 
  
Vi vänder oss till er som företagare då vi behöver ha  
sponsorer till vår tävling så att vi kan genomföra den 
på bästa sätt. Vårt mål är att de tävlande får med sig 
fina priser hem tillsammans med en upplevelse av att 



de varit på en av de bästa och proffsigaste tävlingarna 
i Sverige.  
Ni som företagare bidrar till att gynna barn och ung-
domar som lägger ner mycket av sin tid på sin ponny/ 
häst och för sin sport.  
Sedan för det affärsmässiga så kommer ni att synas och 
kunna göra reklam för ert företag på olika sätt under 
dessa intensiva tävlingsdagar. 
Se nedanstående dokument för olika sponsor förslag. 
Vi hoppas verkligen ni vill vara med och stötta denna 
fantastiska tävling. 

Läs och begrunda så återkommer vi till er. 

Marie Hansson 070-5851553 mha@ohiab.eu 
Ulrika Johansson 0733-726601 ulrika.j@dagstorp.nu 
Katarina Gyllin 0708-911003 katarina.gyllin@soderbergpart-
ners.se  

mailto:ulrika.j@dagstorp.nu
mailto:katarina.gyllin@soderbergpartners.se


Sponsorförslag 
Vill Ni vara med och synas på vårt stora familjeevent med ca 3 000 besökare under 
fyra intensiva dagar?  

Vi erbjuder följande sponsorpaket;  

• Stora Sponsorpaketet 20.000:- Skyltplats, 2täckes 
paket. Utställningsplats, sponsormiddag.  
Har ni specifika önskemål så bara fråga så försöker vi göra vårt yttersta för 
att lösa det. 

• Mellan sponsorpaketet 10.000:- Skyltplats, täcken 
och utställningsplats. 

• Täckespaket*, 4 000 kr 
* Ert företagsnamn tryckt på tre kvalitets täcken, ett till varje kategori. Ert företagsnamn är tryckt 
på vänster sida och på höger sida är Svenskt Ponny derbys tryckt. 

Som sponsor syns Ni på hemsidor och annonser. Ni har även möjlighet att synas 
som utställare på plats, med flaggor, skyltar eller banderoller. Vi bjuder alla våra 
sponsorer på lunch och vi välkomnar om ni vill vara med och dela ut pris! 
Önskar Du endast utställarplats erbjuder vi det för 5 000 kr. 

Vi hoppas Ni vill vara med och stödja detta fantastiska evenemang! 
Kontaktpersoner Ulrika Johansson, 073-372 66 01 ulrika.majbo@hotmail.com, Ma-
rie Hansson, 0705851553 mha@ohiab.eu eller Katarina Gyllin, 0708-911003  
katarina.gyllin@soderbergpartners.se  
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