Vær med til at sikre fremtiden for
Viborg Rideklub

· Viborg Rideklub er etableret 1927

Vi har brug for din hjælp. Vi har også hårdt brug for at skaffe penge til rideklubbens
fremtid. Faktisk har vi lige nu brug for den sidste million kroner.

· Viborg Rideklub holder fokus på bredden og klublivet.

Denne ene million er det beløb, der reelt kommer til at afgøre skæbnen for Viborg Rideklub,
og som vi alle arbejder hårdt på at skaffe ad forskellige kanaler.

· Medlemsskaren tæller over 400 medlemmer
· Viborg Rideklub har en stor og meget velfungerende elev/pony-afdeling,
hvor mange børn har deres daglige gang.

· Viborg Rideklub er kendetegnet ved en sund og rentabel drift

Den nye lov om hestehold stiller store krav om investeringer i rideklubben, der bl.a. skal
finde mere plads, bedre opstaldning af hestene og leve op til strenge miljøkrav.

Vi har valgt at se dette som en positiv udfordring. Vi har lagt nogle spændende byggeplaner. Og hvis alt går vel, får vi et moderne, velindrettet og inspirerende rideanlæg i
Viborg – til gavn og glæde for både heste og mennesker langt ind i fremtiden.

Jeg ønsker at støtte Viborg Rideklubs byggeprojekt med et pengebeløb:
Navn :……………………………………………………………………………................…

Gode ord gør det imidlertid ikke. Der skal penge til. Derfor opfordrer vi dig nu til at bakke
op om de gode intentioner og bidrage med et konkret økonomisk pengebeløb.

Adresse:………………………………………………………………………...............…..
Tlf:……………………………………………………………………………................………

Vi siger på forhånd tak!

Medlem (sæt kryds ) : Ja……….....……………Nej………..…….…………
Med venlig hilsen fra bestyrelsen i Viborg Rideklub
Holger Bach		
Mogens Thorsager
Bruno Simonsen		
Christel Krøyer

Bjørn E. Christensen
Klaus Væsel
Morten Korsgaard

Beløb: ……………………………………………………………………...............………...
Evt. anden form for støtte: …………………………………………………………...............…………

Bidragyders underskrift: ………………………………….......………………..
Indsamlingen er startet!
Udfyld venligst kuponen på næste side og støt byggeprojektet i Viborg Rideklub. Det er de
mange bække små, der gør en stor å – og vi værdsætter alle beløb.

Betingelser:
· Kuponen afleveres til en fra bestyrelsen eller til en af klubbens ansatte.
· Bidraget er bindende såfremt projektet realiseres. Ellers opkræves
beløbet naturligvis ikke.
· Opkrævningen foregår ved byggeriets start.

Støt en god sag …

