
           
RØMØ BEACH JUMP 2019 -  IGEN MED DRESSUR
Tinglev Rideklub tilbyder udvalgte sponsorer opmærksomhed og synlighed ved Danmarks eneste ridestævne på 
en sandstrand – nemlig de smukke omgivelser ved Lakolk på Rømø. Den 15.-16. juni 2019 gentager vi succesen 
fra de seneste tre år, hvor vi sidste år - baseret på rytternes positive tilbagemeldinger - udvidede til også at have 
dressur med på programmet. Vi forventer, at der kommer 2000-3000 ryttere, hjælpere, tilskuere og turister i 
løbet af weekenden, og at TV-SYD igen finder vej til Rømø Beach Jump. Stævnet i 2018 tiltrak ikke bare ryttere 
fra Jylland, men også fra Sjælland, Bornholm, Tyskland og helt fra Norge De fik alle en større oplevelse end for-
ventet.

I KAN FÅ SYNLIGHED PÅ FORSKELLIGE MÅDER 
Afhængigt at jeres ønsker, budget og muligheder har vi sammensat forskellige sponsorater, som gerne 
skulle tilgodese alles behov. Alle sponsorer er naturligvis velkommen til at besøge stævnet. 

For platin-, guld- og sølvsponsorer vil vi være vært med lidt at spise og drikke. 

 

Det er en udsøgt fornøjelse for os i Tinglev Rideklub at trække i arbejdstøjet igen og vise, at vi godt 
kan være med i Sønderjylland, når det drejer sig om kultur og sport. Vi håber derfor, at I vil være med 
til at støtte dette unikke arrangement, som sætter Sønderjylland og specielt Rømø på landkortet.  
Budgettet for hele stævnet beløber sig til ca. 250.000 kr.

RØMØ BEACH JUMP 2019
INVITATION TIL AT VÆRE SPONSOR

PLATIN 
“RBJ sponsored by FIRMANAVN”

GULD
Navn på konkurrencebane

SØLV
Navn på opvarmningsbane

KLASSE-SPONSOR AFDELINGSSPONSOR 

ÆRESPRÆMIER

BRONZE
Opvarmningsbane dressur

BRONZE
Opvarmningsbane spring



      
 
Beløb 5.000,-
• Logoskilt/banner/flag på dressurbanen 
 (sponsor leverer materialet)
• Sponsornavn på live.drf under selve klassen
• Sponsorlogo og navn på facebookside
• Sponsorlogo på www.romobeachjump.dk 
• Sponsor nævnt i højtaler under hele stævnet
• Sponsorlogo i program, uddeles gratis til rytterne

      
 
Beløb 10.000,-
• Sponsornavn på opvarmningsbane 
• Banner/flag på opvarmningsbane  
 (sponsor leverer materialet)
• Egen sponsorforhindring på opvarmningsbanen
• Sponsorlogo og navn på facebookside
• Sponsorlogo på www.romobeachjump.dk 
• Sponsor nævnt i højtaler under hele stævnet
• Sponsorlogo i program, uddeles gratis til rytterne

      
 
Beløb 15.000,-
• Sponsornavn på ridebane  
 (spring hest, spring pony eller dressur)
• Sponsorlogo og navn på facebookside
• Sponsorlogo på  www.romobeachjump.dk  
• Sponsornavn på ridebane på www.live.rideforbund.dk   
• Sponsor nævnt i højtaler under hele stævnet
• Banner/flag på ridebanen (sponsor leverer materiale)
• Medbringe egen sponsorforhindring, som bruges  
 under hele stævnet
• Sponsorlogo i program, uddeles gratis til rytterne

PLATIN 
“RBJ sponsored by FIRMANAVN”

GULD
Navn på konkurrencebane

SØLV
Navn på opvarmningsbane

      
 
Beløb 30.000,-
• Partnerlogo og navn på RBJ Facebookside
• Partnerlogo og navn på www.romobeachjump.dk  
• Partnernavn på www.live.rideforbund.dk  
 som hovedsponsor
• Partnernavn nævnt i højtaler under hele stævnet  
 samt ved præmieoverrækkelse
• Medbringe egen sponsorforhindringer, som bruges  
 under hele stævnet

      
 

• Valgfri klassesponsor
• Banner/flag på de tre hoved arenaer  
 (sponsor leverer materiale)
• Partnernavn på plakat der sættes op  
 til bl.a. Hingstekåring
• Stand/udstilling på stævnepladsen
• Sponsorlogo i program, uddeles gratis til rytterne

      
 
Beløb 5.000,-
• Logoskilt/banner/flag på springbanen  
 (sponsor leverer materiale)
• Sponsornavn på live.drf under selve klassen
• Sponsorlogo og navn på facebookside
• Sponsorlogo på www.romobeachjump.dk 
• Sponsor nævnt i højtaler under hele stævnet
• Sponsorlogo i program, uddeles gratis til rytterne

BRONZE
Opvarmningsbane dressur

BRONZE
Opvarmningsbane spring



      
 
Beløb 1.000,-
• Sponsornavn på en afdeling (kategori/mange starter)
• Sponsornavn på startlister
• Sponsorlogo og navn på facebookside
• Sponsorlogo på www.romobeachjump.dk 
• Sponsornavn på afdeling på www.live.rideforbund.dk   
• Sponsor nævnt i højtaler under hele klassen samt  
 ved præmieoverrækkelse
• Sponsorlogo i program, der uddeles gratis til rytterne.

KLASSE-SPONSOR AFDELINGSSPONSOR 

ÆRESPRÆMIER

      
 
Beløb 2.000,-
• Sponsornavn på klassen
• Sponsornavn på startlister
• Sponsorlogo og navn på facebookside
• Sponsorlogo på www.romobeachjump.dk 
• Sponsornavn på klasse på www.live.rideforbund.dk   
• Sponsor nævnt i højtaler under hele klassen samt  
 ved præmieoverrækkelse
• Sponsorlogo i program, der uddeles gratis til rytterne

      
 
• Sponsorlogo og navn på facebookside
• Sponsorlogo på www.romobeachjump.dk 
• Sponsor nævnt i højtaler ved præmieoverrækkelse
• Sponsorlogo i program, der uddeles gratis til rytterne

       
VI ER TIL AT TALE MED
Vi er naturligvis åbne over for idéer, forslag og mod- 
ydelser. Ønsker I ingen af ovennævnte, har egne 
ønsker eller bare gerne vil støtte et godt initiativ
uden modydelse, så kontakt vores sponsorudvalg.

STAND PLADS
      
 
Beløb 2.000,-
• Udstillerplads under stævnet, begge dage
• Logo på www.romobeachjump.dk 
• Logo på facebookside 



           

Arrangøren er Tinglev Rideklub, som for år tilbage havde ridelejr for medlemmerne på Rømø hvert år. Fra tid 
til anden er klubbens ryttere kørt til Rømø for at ride ture på stranden. På en af disse ture fostrede formanden 
Holger Holm den idé at arrangere et springstævne på stranden. Idéen skulle lige have et par år til at modnes. 

2014. Tinglev Rideklub kontakter Rømøs skovfoged og turistbureau for at finde ud af, om et springstævne på 
en strand på Rømø overhovedet er realistisk og muligt at afvikle. 
Prøvespringning med erfarne konkurrenceryttere og med deltagelse af officials fra Dansk RideForbund, Tinglev 
Rideklub kan få GO/NO GO mht. konceptet, sandbunden, sikkerhed, etc.   

2015. Tinglev Rideklub får tilladelse af Skov- og Naturstyrelsen til et ét-dagsstævne. Prøvespringninger åben 
for alle ryttere. 
Afholdelse af ét-dags landsstævne i ridebanespringning for heste på landsplan med høje doteringer.
Alle er vilde med den gode sandbund, der svarer til en fiberbund uden fiber. Såvel ryttere som tilskuere udtaler, 
at det er et fantastisk stævne i en helt speciel natur at ride i. 

2016. Prøvespringning åben for alle ryttere (flere ponyer deltager og efterspørger ponyklasser).
Tinglev Rideklub får tilladelse af Skov- og Naturstyrelsen og Kystdirektoratet til et to-dagsstævne – stranden 
skal fotograferes før og efter ridestævnet som dokumentation oprydning. 
Landsstævne i springning for heste med klasser på distriktsplan, der streames on-line på Internet.

2017. To-dages landsstævne i springning for heste på distrikts- og landsplan, og springning for ponyer på 
distriktsplan. To springbaner med hver to opvarmningsbaner pga. den overvældende efterspørgsel/ mange 
tilmeldte. Flere ponypigers videoer på youtube vidner om deres gode oplevelser - https://www.youtube.com/
results?search_query=r%C3%B8m%C3%B8+beach+jump  
Om søndagen afholdte Fyns Jagtrideklub en jagt, der startede på ponyspringbanen og kom tilbage på banen 
efter tre timers ridt på Rømø - https://www.youtube.com/watch?v=2dyUlO-DqEA&t=561s 
  
2018 blev året, hvor dressurrytterne med ponyer og heste fik deres ønske opfyldt og fik mulighed for at ride i 
Danmarks største “sandkasse”. Stævnet var “udsolgt”, og der var lukket for eftertilmeldinger. I 2019 forventer vi, 
at Rømø får besøg af 2-3000 mennesker i løbet af stævneweekenden med mindst lige så stor tilmelding som i 
2018 i både dressur og spring.

Hjemmeside: www.romobeachjump.dk, RBJ profil Facebook: Rømø Beach Jump

Vi gør meget ud af pressemeddelelser før og efter stævnet i diverse 
(heste)media og turistforeninger. I 2015 lavede TV-Syd et indslag :
https://www.tvsyd.dk/nyheder/13-06-2015/1930/landsst%C3%A6vne-i-ridebanespringning#player?clip#player  

RØMØ BEACH JUMP 2019
FAKTA OG LIDT HISTORIK



RØMØ BEACH JUMP 2019
LIDT OM OPLEVELSEN PÅ RØMØ

Jeg var lidt skeptisk i forhold til bundforholdene, inden jeg meldte mig til. Da jeg red 
med i springning første år, i holdt det, hvor banen var ret tung og dyb. 

Men jeg var meget positivt overrasket! Bunden var efter min mening rigtig fin at ride 
i! Og der er jo masser af parkeringsplads. Derudover så er det jo helt fantastisk at 
kunne ride stævne med den udsigt, der er på Rømø!

Min fornemmelse var, at der var 100% styr på alt fra rideklubbens side. En masse 
venlige hjælpere. 

Afstanden til springbanen var også rigtig fin, da hestene heller ikke blev påvirket af 
springhestenw til trods for sejrsrunde, mens der var gang i dressurbanen.

Så alt i alt var jeg meget positiv! I kan ihvertfald godt forvente at jeg kommer igen 
næste år :-)

Mvh Sally Lundquist 

“


