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Vil I være min sponsor??
Hej, jeg hedder Emma, er 17 år gammel og er aktiv dressurrytter på
konkurrenceniveau. Jeg har redet ponydressur på højeste niveau og
er pt. i gang med at uddanne min egen hest, som jeg selv har tilredet.
Al min fritid går med arbejde, træning og deltage i stævner. Til
hverdag går jeg på Tornbjerg Gymnasium’s Elitelinie, hvor der tages
hensyn til min sport.
Jeg nåede det højeste niveau på min pony som jeg også selv havde
uddannet. Mit mål på hest er også at komme i toppen og det kræver
så meget mere af både mig, min hest, min træning og især
økonomien.
Det er en rigtig dyr sport, som bestemt ikke er blevet billigere af, at
jeg er nået så langt. Min mor hjælper til med det økonomiske så godt
hun nu kan, men da hun er alene om det, så kniber det ofte med de
store udskejelser til bl.a. ekstra træning.
Jeg vil rigtig gerne blive endnu bedre og har et ønske om, at uddanne
mig hos Dansk Ride Forbund som certificeret træner og senere
berider. Hvert Træner niveau koster 6000 kr og er en uddannelse man
selv skal finansiere. Uddannelsen vil styrke min nuværende situation
som rytter, da jeg efterfølgende både vil være i stand til at undervise
andre ryttere, men også får indsigt i hvordan man lærer fra sig, samt
stille mig bedre når jeg om nogle få år ønsker at uddanne mig som
berider i udlandet.
Derfor tilbyder jeg dig, for et beskedent beløb, at reklamere for dit
firma.
Jeg tilbyder flg. "reklamepladser”:

1)

Mit tøj; f.eks. den jakke jeg altid bærer til og fra stalden.
(Jeg cykler ca. 30 km. om dagen, så jeg er meget synlig i
trafikken)

2)

Min hest’s dækken; som han altid har på. Både til
stævner og til undervisning. (Det kan ses af op til 100
mennesker om ugen.)

3)

Mit boksgardin; som hænger på vores boks til offentlig
skue, når vi overnatter ude til de store stævner. (Der vil
ofte være op mod 200-300 mennesker der ser det på en
stævneweekend)

4)

Vores trailer; som kører ml. 1000 - 1500 km på de
danske veje hver eneste måned.

Som ekstra bonus vil jeg også sørge for, at du får et link fra min
hjemmeside videre til din hjemmeside. Dette er selvfølgelig gratis,
når du har købt en af ovenstående reklamepladser.
Vi har ml. 400 og 600 besøgende på vores side hver måned. Tjek os
ud på: www.ardiles.dk
Bonusinfo om mig:
Jeg trænes til dagligt af Anemette Holm Petersen, som til daglig
driver en succesfuld anerkendt dressurstald i Hampen, er selv en
aktiv stævnerytter og examineret træner. Hun driver AT Dressage
sammen med sin mand Thomas Dolleris Larsen. Thomas er
tidl.landstræner for det norske landshold. Når økonomien er til det, så
rider jeg også kurser hos Thomas. (www.atdressage.dk).
*** *** ***
Jeg blev i 2011 kåret som klubmester for ponyer i Højmegård
Rideklub på d-niveau.
I 2012 begyndte jeg for alvor at sætte fokus på min sport. Jeg ville
udfordre mig selv og min pony, så jeg begyndte nu at starte stævner
på distriktsplan (c-niveau). Stævnerne blev hårdere og jeg måtte i
starten ”nøjes” med bundplaceringerne. Træningen var pludselig
mere intens men i løbet af få måneder var vi rykket fra bunden og til
toppen på stævnepladserne.
I 2013 havde vi fart på. Vi deltager både til Fyns Mesterskabet
individuel og hold (holdet endte som nr. 3), DM hold i Frederikshavn
(her blev vi bl.a. nr. 3 i den individuelle B-finale) og kvalificerer os
til, at måtte deltage til de store landsstævner (b-niveau) rundt om i
Danmark. Vi ligger ikke længere i bunden, men har ofte en placering
med hjem fra stævnerne.
I 2014 kvalificerer vi os til både Ecco Cuppen, samt DM hold. Og vi
bliver nr. 2 til Horseworld Cuppen i Vejle. Dejlig at afslutte pony tiden med super gode resultater.

I 2015 bliver jeg Fyns Mester for Juniorer på en hest jeg havde lånt
af stutteri Nørregård, samt nr.2 til klubmesterskabet Allerupgaard
Rideklub på min egen hest (Hyggebo’s Felex), som kun havde været
tilredet og redet i 2 mdr.
Målet for 2016 var en kvalifikation til Fyns Mesterskabet for juniorer
på min egen hest, hvilket jeg opnåede i juli. Nu er det nye mål at
ende i placeringsrækken til FM.. Jeg går selvfølgelig efter
førstepladsen. Dette afholdes på Broholm Slot i weekenden 17-18
sep. Sponsorer er hjertelig velkommen til at kigge forbi. Der er fri
entré.
Målet for 2017 er kvalifikation til Fyns Mesterskabet for Young
Rider, samt kvalifikation til DM for hold. Fælles for begge mål er at
ende i placeringsrækken, hvilket ikke er urealistisk, såfremt jeg
fortsætter mit gode arbejde med min hest.

Sponsor priser, årligt: (få 50% rabat på 2016 hvis du vælger
at tegne sponsorstøtte for 2017 samtidig)
Firmanavn/logo på mit tøj:
Placering på ryg
kr. 350,00
Placering på ærme kr. 200,00
Placering på ben kr. 200,00
(prisen på brodering/tryk er ikke inkluderet)
Firmanavn/logo på dækken:
Firmanavn broderet/trykt max. 10 cm i højden
kr. 250,00
Firmalogo broderet/trykt max. 20x50 cm
kr. 500,00
(prisen på brodering/tryk er ikke inkluderet)
Firmanavn/logo på boksgardin:
Firmanavn broderet/trykt max. 10 cm i højden
kr. 250,00
Firmalogo broderet/trykt max. 20x50
kr. 500,00
(prisen på brodering/tryk er ikke inkluderet)
Logo-streamer på trailer:
Str. ca. 20x50cm kr. 800,00
Str. ca. 15x30cm kr. 500,00
(Du leverer streameren. Vi finder sammen en plads til din streamer)
Ovenstående er blot forslag til reklameplads. Såfremt i selv har andre
ønsker, så lad os det vide, så finder vi uden tvivl en løsning.
I vil modtage en dd. kvittering til jeres regnskab.

På forhånd tak og med venlig hilsen
Emma Amtrup Hansen, Morelvej 48, 5250 Odense SV
Tlf.: 61655963 – emma-ardiles@hotmail.com

