
  



Bli partner till Örestads Ryttaresällskap! 

Örestads Ryttaresällskap (ÖRS) förening och ridskola hittar du i östra 

Malmö, i Fosie industriområde. Vi har två stora ridhus, två utomhus-

ridbanor, en tävlingsbana på gräs, flera stallbyggnader och ca 45 

hästar/ponnyer. 

Föreningen bildades 1964 och har ca 700 medlemmar, och har som mål 

att ge så många som möjligt tillfälle att utöva ridning och voltige samt 

lära känna och umgås med hästar. Sju dagar i veckan, nästan året runt, 

arrangerar vi därför ridning för föreningens medlemmar. 

 

Exponering 

Ridskolan är både utbildningsplats och mötesplats veckans alla dagar 

med stort genomflöde av människor. Totalt har vi varje vecka en 

genomströmning av cirka 700 personer - ryttare, voltigörer, föräldrar, 

åskådare. Örestads Ryttaresällskap anordnar såväl interna tävlingar för 

klubbmedlemmar som externa tävlingar då tävlingsryttare från andra 

klubbar kommer och tävlar, vilket också är ett bra tillfälle för företag att 

exponera sig. 

 

Bli partner! 

Vi erbjuder dig som företagare en möjlighet att visa upp ditt varumärke 

på olika sätt. Du väljer själv nivån. Vi hoppas att vi kan hitta ett 

samarbetsområde där ditt företag kan stötta våra barn och ungdomar att 

utvecklas inom ridsporten. Här finns ett axplock men har du egna idéer 

eller funderingar så finns det alltid möjlighet att skräddarsy en lösning 

som passar ditt företag. 

 

Sponsoravtal 

När vi tecknar ett sponsoravtal gäller detta i två år från undertecknandet. 

Avtalet förlängs med ett år åt gången om inte avtalet sagts upp tre 

månader före avtalstidens utgång. 

 

  



Skyltpaket 

Det finns plats för skyltreklam i vårt stora ridhus. Denna ses av alla som 

varje vecka besöker Örestads Ryttaresällskap och är väl synlig från 

såväl stora läktaren som från vår välbesökta kafeteria. 

Vi tillverkar forexskyltar hos ett lokalt tryckeri och den bekostas av 

sponsorn. 

• Guld - 10 000 kr  

  forexskylt: 2 x 1 m + logotype (en skylt hängs upp i stora och lilla  

  ridhuset)  

  länk på hemsidan 

• Silver - 5 000 kr  

  forexskylt: 2 x 1 m (en skylt hängs upp i det stora ridhuset) 

  länk på hemsidan 

 

Du får: upphängning av skylt, exponering på partnersida på vår hemsida 

och sponsortavla vid kansliet, reklam i klubbtidningen ÖRS-rapporten 

och inbjudan till klubbtävlingar. 

 

Tävlingssponsor 

Att sponsra en tävlingsklass innebär att Ert företag/verksamhet, får 

reklam som blir väl förankrat hos de tävlande och besökande på ett 

positivt sätt. T ex i propositioner ryttarmeddelande och startlistor. 

• Huvudsponsor för ett helt tävlingsmöte eller sponsring av enstaka 

klasser. 

• Sponsring kan även bestå av gåvor till priser alternativt ekonomiskt 

bidrag till priser. 

Du får: vara prisutdelare vid tävlingar, inbjudan till klubbtävlingar, 

exponering på partnersida på ÖRS hemsida och sponsorskylt vid 

kansliet. 

 

  



Örestads Ryttaresällskap 

Gemenskap 

Örestads Ryttaresällskap värnar om god sammanhållning och 

kamratskap för ökad trivsel och för att bevara den goda klubbandan. Vi 

främjar genom vår ungdomsverksamhet aktiviteter även vid sidan om 

ridningen i en sund och drogfri miljö. I förlängningen handlar det om en 

verksamhet med stora sociala värden där unga lär sig att ta ansvar. 

Omtanken och vården av djuren ger en extra dimension som inte finns i 

annan idrottsverksamhet. ÖRS arbetar utifrån tydliga mål med en sund 

ekonomi. 

Det behövs alltid extra tillskott för att kontinuerligt investera i verksamhet 

och hästar som håller hög kvalitet genom att personalen får tillfälle för 

fortbildning. 

 

Mer information 

Örestads Ryttaresällskap 

Kantyxegatan 15 

213 76  MALMÖ 

Telefon: 040-21 65 11 

E-postadress: info@ors.se 

 

 

 

 


