
Vær med til at støtte
HER

Herning Rideklub
Ridning med succes...

 og vind fede præmier

1. præmie – gavekort til  Rider Sport på 2.000 kr. 2. præmie – gavekort til  Miljøfoder på 1.500 kr. 3. præmie – gratis enetime  ved Josephine Rathje



De skal gå til alle vores brugere og til forbedringer 
af vores forhold.
Vi forestiller os, at 
• 1/3 går til partsrytterne
• 1/3 til de privat opstaldere
• 1/3 til forbedringer af vores forhold på HER –  

til gavn for alle brugere.

Når vi har et overblik over, hvor mange penge vi 
har fået samlet sammen, bliver der taget 
beslutning om, hvordan pengene skal bruges i 
de 3 grupper ovenfor.

Vi vil udlodde præmier til de 3, der sælger flest 
strømper.

1. præmie – gavekort til Rider Sport på 2.000 kr.
 
2. præmie – gavekort til Miljøfoder på 1.500 kr. 

3. præmie – gratis enetime ved Josephine Rathje

Hvad skal pengene bruges til ? Præmie til den mest sælgende

HER skal sælge strømper
Hvad er nu det, tænker I måske? Men vi er i ramme 
alvor gået ind i et projekt, hvor vi alle mand skal 
sælge alle de strømper, vi kan i en periode på 30 
dage.

Bambusa strømpen er en lækker strømpe, der kan 
købes som ankelsokker eller klassiske sokker i en 
blød og lækker udgave.

Bambusa er norsk og hovedsponsor for den norske 
kvindeliga i håndbold og er et koncept beregnet til 
at understøtte sportsklubber og foreninger, der har 
svære tider under Covid 19.

Det fungerer på den måde, at man får en pose med 
5 pakker strømper til en samlet værdi af 750 kr.  Når 
man har solgt en pose, tjener HER 375 kr. 
Hvis vi fx kan sælge 80 poser med 5 pakker i hver 
pose, så tjener HER 30.000 kr. 

Hvis vi alle giver den en skalle og sælger strømper til 
os selv, familie, venner og på arbejdspladsen, så kan 
vi sælge endnu flere end 80 poser – det er kun os 
selv der sætter begrænsningerne.

Det fungerer på den måde, at I henvender jer til Kristina eller Sandra, som kan udlevere det antal  
poser, I ønsker at sælge. I bliver skrevet op, så vi kan se, hvor mange poser I får med.
Når salgsperioden er ovre, skal I bare levere de uåbnede poser tilbage (helst ingen).
Betaling sker pr. mobilepay til HER, som sender en anmodning til betaling til jer alle, når kampagnen 
er ovre.
Lad os hjælpe hinanden, så vi alle kan få en uventet positiv oplevelse ud af det.

Kampagnen starter 17. maj 2021 og slutter 6. juni 2021.

Hvordan gør vi så?



Produktfakta

Hvad koster strømperne?

Ankel sokker:
• One size ( 36 – 44 )
• Farve sort & hvad
• 70% bambusviscose, 18% spandex og 12% nylon
• Miljøvenlig emballage – fri for plast
• Særdeles luftige og lette på foden
• Silikonepude i hælen sørger for, at sokken sidder 

som den skal uden at glide ned
• Forstærket tå/hæl 

Klassiske sokker:
• One size ( 38 – 45 )
• Farve sort
• 74% bambusviskose, 17% spandex, 5% nylon & 

4% elastan
• Miljøvenlig emballage – fri for plast
• Stilren, blød og behagelige sokker
• Holder fødderne tørre og lugtfrie – selv på varme 

dage
• Forstærket tå/hæl

Bambusa sokker har Oeko – Tex – certificering.

Det betyder for dig:
• Super soft - blødere end bomuld med en luksus 

fornemmelse mod huden.
• Hudvenlig - perfekt til dem, som har allergi eller 

sensitiv hud. Oeko-Tex-certificering.
• Lugtfri - modvirker dårlig lugt – fødderne føles 

rene. 
• Større åndbarhed - holder på fugtigheden 3 

gange bedre end bomuld. Mindre svedige og 
mere tørre fødder.

• God temperatur - holder fødderne varme på kol-
de dage, og friskere på varme dage.

Fordele for miljøet:
• Økologisk dyrkning - alt bambus stammer fra 

økologisk dyrkning, hvor der ikke anvendes kemi-
kalier eller kunstgødning.

• Bæredygtigt landbrug - bambus er en græsart, 
som vokser hurtigt, og høstes over jordniveau, 
hvilket gør, at jorden ikke udpines.

• Minimalt vandforbrug - vand er en mangelvare i 
mange lande. Bambusplanten behøver kun regn-
vand for at vokse.

• Meget effektivt - bambusplanten behøver kun 
10% dyrket jordareal sammenlignet med bomuld.

• Miljøvenlig emballage - bambusa emballage er 
fremstillet af genanvendt pap – helt fri for plast

1 pakke med 5 par klassiske sokker koster 150 kr.

1 pakke med 7 par ankelsokker koster 150 kr.

Man skal sælge hele pakker. 

PÅ FORHÅND TAK FOR HJÆLPEN. 

Mvh.
Bestyrelsen for Herning Rideklub
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