
 
 

 
 

STØT BELLINGEGÅRD SPORTSRIDEKLUB 
 
Bellingegård Sportsrideklub -  Bellingegårdsvej 9 -  4800 Nykøbing F 

www.bellingegaard.mono.net  

 
 
 
HVEM ER VI ? 
                             Bellingegård Sportsrideklub ligger centralt, midt på Falster, nær ved Corselitze og Horreby. 

         
 

RIDEKLUBBEN   er en bredde rideklub. Med sine ca.220 medlemmer er den distriktets næststørste rideklub. 

Vores mål er at undervise børn, unge, voksne samt handicappede i ridning, og i omgangen med  
heste.   Klubben lægger stor vægt på et trygt socialt samvær mellem disse grupper, og omkring  
de opgaver der er forbundet med heste og ridning i det hele taget. 
Udover den daglige rideundervisning afholder vi ridestævner, ridelejr og hyggearrangementer. 
 

DERFOR BEDER VI OM STØTTE: 
                            
                             Det koster mange penge at drive en velfungerende rideklub.  Vi har mange medlemmer som gør  

   en stor frivillig og ulønnet indsats, men klubben har alligevel store udgifter til afholdelse af  
   diverse ungdoms- og handicaparrangementer i løbet af året.  Derudover er der også mange ud- 
   gifter til vedligeholdelse af ridebaner, stalde, samt pasning og pleje af hestene og deres udstyr. 
 
 

SÅDAN KAN I HJÆLPE: 
 

Rideklubben giver mulighed for at sponsorer kan få ophængt et reklameskilt i vores ridehus med  
Firmanavn og logo.   Priser samt størrelser fremgår af liste, se næste side. 
 
En anden måde at hjælpe klubben på, kan være i form af gaver – sadler, dækkener eller andet 
udstyr.  En vaskemaskine mangler vi, trillebør, redskaber m.m.  Det kan være sponsering af  
stævnepræmier osv; kun fantasien sætter grænserne.   Ved støtte i form af gaver, sørger vi 
selvfølgelig for, at giverens navn og logo bliver behørigt eksponeret. 
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OM SKILTENE: 
 
PLACERING:  I ridehuset på Bellingegård Sportsrideklub, hvor der dagligt færdes rigtig mange 
mennesker. 

 
STØRRELSE A: 300 x 124 cm 
STØRRELSE B: 100 x   70 cm 
 
PRISER for selve skiltet: 
 
Type A:  kr.2.000,00 + moms 
Type B:  kr.   500,00 + moms 
 
Bels har fået en meget fordelagtig særaftale med MFA – Midtfalster Skiltereklame, om at få fremstillet skiltene 
til ovennævnte favorable priser.  Forudsætningen er, at grafikken til skiltet skal leveres som reproklart 
materiale, på cd-rom eller som pdf fil. Man kan også vælge selv at få fremstillet skiltet i de angivne mål. 

 
PRISER for skiltepladsen i ridehuset: 
 
Type A : kr. 2.500,00  for de første to år, derefter kr. 1.500,00  pr. år. 
Type B : kr. 1.000,00  for de første to år, derefter kr.    600,00  pr. år.  
 

Er ovenstående af interesse ? 

Ring da til Morten på telefon: 23 98 47 59 eller e-mail: kiorio@hotmail.dk 

 
 JA TAK, Vi vil gerne have et reklameskilt i BELS ridehus.  

 

 JA TAK, Vi vil gerne forny vores aftale, og have vores skilt hængende et år mere i ridehuset. 

 

 Vi ønsker at MFA Midtfalster Skiltereklame skal fremstille skiltet 

 Vi ønsker selv at få fremstillet skiltet 

 Format 300 x 124 cm 

 Format 100 x 70 cm 

 Vi ønsker at indbetale på Bellinges kontonummer: 0694 0001171186 (sparekassen lolland) 

 

DATO:                             FIRMANAVN / STEMPEL:   
 

Telefon:               
 

http://www.bellingegaard.mono.net/

