Finansiärer sökes
Detta är ett erbjudande till Hrimfaxi´s medlemmar och våra vänner att köpa en bit av
den planerade passbanan.
Hrimfaxi ska nu ta ett nytt stort kliv framåt i vår utveckling av föreningen genom att
göra vår anläggning komplett. En passbana ska byggas.
Passbanegruppen har kommit med ett bra förslag där finansiering och bygge skulle
vara klart hösten 2020.
Nu har det fantastiskt roliga hänt att Lag Hrimfaxi Goldies vann Lag-SM 2018 på
Strömsholm. Vinsten innebär också att vi blir ansvarig för nästa års arrangemang.

Lag-SM är Sveriges största ungdomstävling med islandshästar.
Tävlingens ledord är sportmannamässighet och god ridning. Det är en händelserik
helg med många unika grenar som inte rids så ofta i Sverige. Det gör av stora krav
ställs på lagets och hästarnas mångsidighet och anpassningsförmåga.
De fjorton lag som kvalar och har högst medelpoäng och vinnaren för föregående år
är de som får tävla på Lag-SM.
Just det faktum att Hrimfaxi nu ska stå som arrangör av det här arrangemanget
redan nästa år gör att vi måste hitta andra finansieringssätt än de ursprungliga
planerna som var Leader medel, Allmänna arvsfonden och Idrottslyftet.
Lag-SM på Örsta är helt avhängt om Hrimfaxi kan få en passbana på plats till våren
2019.
Vår passbana ska bli 300 meter och beräknas kosta 250 000 kr, i dagsläget har
klubben 100 000 kr och det behövs alltså 150 000 kr.
Vi söker därför finansiärer bland våra medlemmar och vänner som kan bidra med
500 kr/meter som Sponsor/Köpare,
Du som företagare får gärna bidra med att köpa minst 5 meter upp till valfri längd

Finansieringen behöver vara klar till sista december för att vi ska kunna starta
byggandet.
En barometer kommer att skapas på www.hrimfaxi.se för att lätt kunna följa hur
insamlingen fortlöper
Swish 123 181 31 38
Bg 5923-0516
Märk betalningen passbana och det namn ni vill ska stå på plaketten
Som sponsor kommer du att få ditt namn och eller ditt företag på en plakett på
staketstolparna till passbanan, stolparna kommer att stå med 5 meters mellanrum.
Du får som företagare också din logga på vår hemsida under 2019-2020.
Har du några andra arrangemang som kan passa dig bättre som sponsor tar vi gärna
en diskussion om
Som företagare kan du naturligtvis få en faktura på önskat belopp från Hrimfaxi.
Andra samarbetsparter än direkt finansiell kan också vara välkommet, t.ex. virke och
färg till staket kan vara av stort intresse
Frågor och annat hänvisas till Per-Michael Welander tfn 070 677 01 95

