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Et godt sted at være – et godt sted at lære 

Sportsrideklubben Thisted 

E-/Sponsorstævne 

 

Nu er elevskolen kommet godt i gang igen. Det er SÅ dejligt at have jer alle tilbage igen. 

I har været savnet. 

I har alle været supergode til at efterleve alle retningslinjerne omkring opstart og har bidraget med smil og 

glæde også selvom det har givet udfordringer for både jer og alle de frivillige. I er så gode.       

Der skal lyde en STOR tak til alle medlemmer, der har bakket op om vores lille klub i de seneste par 

måneder.  

En speciel stor tak til de frivillige der har brugt mange timer på at gøre heste/ponyer klar til undervisning. I 

er mødt op med smil på læben på daglig basis og har hjulpet, hvor der har været brug for det. Tak 

Ingen frivillige hænder - ingen klub – men I skal have et stort TAK. 

Nu er der heldigvis sket en lempelse af retningslinjerne, så der igen er kommet lidt mere liv i staldene.  

Det bliver så dejligt at vi igen kan høre jer snakke og hygge rundt omkring i krogene. Det har vi glædet os til 

længe. 

 

Vi HÅBER, at vi efter sommerferien vil kunne afholde de aktiviteter, der ligger i aktivitetsplanen.  

Derfor vil vi også allerede nu annoncere at E-stævnet den 12. september bliver et sponsorstævne, hvor vi 

skal tjene penge til klubben.  

Et sponsorstævne er et helt almindeligt klubstævne for vores egne medlemmer, hvor hver rytter skaffer et 

antal sponsorer. En sponsor kan give et beløb for at stille til start og/eller et beløb pr. point rytteren opnår.  

Vi annoncerer dette allerede nu, så I har god tid til at skaffe sponsorer… det kan være virksomheder, 

bedsteforældre, forældre, venner mv.  Alle bidrag tæller store som små. 

Tilmelding til stævnet samt proportioner kommer i august – men vi glæder os sådan til, når vi igen kan 

afholde stævne med jer.  

Det indsamlede beløb går til klubbens udfordringer i forbindelse med Corona-krisen, der har betydet 

manglende indtægter og medlemsnedgang – samt tiltag til forbedring af vores faciliteter.  

Der vil være en præmie til den rytter, der opnår det største sponsorbidrag på dagen.       

 

STH Bestyrelse og sponsorudvalg. 


