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Hvem er vi? 
 

Vi er en aktiv rideklub beliggende i det dejlige Hornsherred 
omgivet af mark, skov og vand (Isefjorden). 

Vi er ca. 220 medlemmer i alderen 4 -80 år. 

Hos os kan man ride dressur, spring, voltige (gymnastik på 
hesteryg) samt distance (lange ture på op til 160 km). 

  



Skibby Ride- & Voltigeklub 

 

Egholm Ridecenter 

Skibby Ride- og Voltigeklub holder til på Egholm 

Ridecenter som drives af Hanne Haagen Hansen. 

Hanne er en meget dygtig underviser og har over 

50 års erfaring med heste. Hun har bl.a. vundet 

prisen for bedste hestevelfærd. Hanne rider selv 

dressur og distance, hvor hun blev danmarksme-

ster i 2021. 

 

Vi er en god og stærk klub socialt 

Her er stedet hvor børn bliver styrket og finder 

nye venskaber. Vi laver mange sociale arrange-

menter, både med og uden heste for at styrke 

sammenholdet. Vi afholder ridelejr for børn i juli 

måned, stævner, juleshow, fastelavn, interne 

konkurrencer, arbejdsdage og m.m. 

 

 

 

Sponsor 

Da hestesporten er en meget dyr sport, gør vi 

brug af fondsmidler og sponsorer. I løbet af en 

almindelig uge kommer der rigtig mange 

mennesker. De laver alle noget forskelligt så 

sponsering behøver ikke kun at være hestere-

lateret.  

 

 

Vi tager hjerteligt imod alle der vil støtte vores klub 



Bliv sponsor i dag 

 

 

 

 

  

Stort skilt i ridehuset 

Pris 

DKK 5500/år  

+ DKK 4000 det første år 

for skiltet 

Inkluderer 

300x125 cm skilt i ridehus 

Guld Sponsorpakke 

Sponsorer en hest* 

Pris 

DKK 15.000/år 

Inkluderer 

300x140 cm skilt i ridehus 

Skilt på hestens boksdør 

Diamant Sponsorpakke 

Ærespræmier og udstyr 

F.eks. spring med logo, 

ærespræmier til stævner, 

is til ridelejr, trillebør osv.  

Inkluderer 

Omtale, logo på propositi-

oner, digitale medier mm. 

Gave Sponsorpakke 

*OBS alle priser er inkl. moms 

Lille skilt på sponsortavle 

Pris 

DKK 1000/ år 

+ DKK 400 det første år 

for skiltet 

Inkluderer 

17x7 cm skilt i indgangen 

på sponsortavlen 

 

Messing Sponsorpakke 

Mellem skilt i ridehuset 

Pris 

DKK 3500/år  

+ DKK 2750 det første 

år for skiltet 

Inkluderer 

140x120 cm skilt i ridehus 

Sølv Sponsorpakke 

Lille skilt i ridehuset 

Pris 

DKK 2500/år 

+ DKK 1600 det første år 

for skiltet 

Inkluderer 

60x120 cm skilt i ridehus 

Bronze Sponsorpakke 

*Aftale laves på min. 2 år 

Kontakt os nu! 

Marlene Jensen + 45 40250605 srv.kasserer@gmail.com 

www.skibbyrideklub.dk 



 


