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SPONSORAVTALE 
 

§ 1 Parter 

Denne sponsoravtalen er inngått mellom: 

 

Navn: ________________________________________________(heretter kalt sponsor) 

 

Adresse:_______________________________________________ 

 

Og National Reining Horse Association of Norway (heretter kalt NRHA.no) 

Bygdavegen 177 

3499 Åkra 

 

§ 2 Formål 

Formålet med denne sponsoravtalen er å gjøre sponsor den del av NRHA.no sitt sponsorteam 

Sponsor blir via en rekke motytelser fra NRHA.no jf. § 4, profilert I forbindelse med NRHA.no sine aktiviteter 

§3 Avtaleperiode 

Avtalen trer i kraft den ____________  og utløper den ________________ 

(Gjelder avtalen for 1 stevne, skrives datoen stevnet skal være) 

 

§ 4 Sponsorprogram 

NRHA.no tilbyr følgende sponsorprogram (kryss av for ønsket avtale) 

 

 Beløp kr. 750,00 

Logo på NRHA.no sin nettside med link til egen hjemmeside. Annonsens størrelse vil være max 2 mb og, 

plasseres til høyre for vanlig tekst på NRHA.no nettsiden. Avtalen er gyldig i 1 år. 

 

 Beløp kr. 2.000,00 

Banner på stevne eller navn på en stevneklasse. Valg av stevneklasse og navn av klassen velges ut fra 

sponsors eget ønske. NRHA.no forbeholder seg retten til forvaltning av disse sponsormidlene.  

Avtalen gjelder for 1 arrangement. 

 

 Beløp kr.4.000,00 

Banner på stevner. NRHA.no forbeholder seg retten til forvaltning av disse sponsormidlene. Avtalen gjelder 

for alle stevner som NRHA.no arrangerer og har ettårs varighet. Avtalen fornyes automatisk hvert år, hvis 

ingen av partene sier den opp en måned før avtalen utgår. 

 

 Beløp kr. 4.000,00 

Banner på stevne og navn på stevneklasse. Valg av stevneklasse og navn av klassen velges ut fra sponsors 

eget ønske. Annonsering av sponsor før og under et stevne. NRHA.no forbeholder seg retten til forvaltning av 

disse sponsormidlene.  

Avtalen gjelder for 1 arrangement. 
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 Beløp kr. 10.000,00 

Hovedsponsor 

Kr. 4000,00 av sponset beløp vil bli brukt som sponsing i et enkelt stevne i løpet av året. Sponsor velger selv 

hvilket stevne dette skal gjelde for.   

I tillegg vil sponsor kunne velge 1 klasse pr. stevne NRHA.no arrangerer utover dette i løpet av året der 

klassen får navn etter sponsors ønske.   

Banner på stevne 

Annonsering av sponsor før og under stevne 

Logo med link til hjemmesiden på NRHA.no sin nettside. 

NRHA.no forbeholder seg retten til forvaltning av sponsormidler utover de kr. 4000,00 som går inn i stevne 

klassen. 

Avtalen er gyldig i 1 år. 

 

§ 5 Sponsors forpliktelser 

Sponsor er i avtaleperioden forpliktet til å stille til rådighet bannere, logoer, webadresser, trykksaker, profilartikler 

som sponsor har rett til å bruke og ønsker å bruke som profilering og lignende til NRHA.no sin disposisjon. Sponsor 

forplikter seg til å dekke alle kostnader vedrørende profilartikler som brukes som profilering. 

 

§7 NRHA.no sine forpliktelser 

NRHA.no forplikter seg overfor sponsoren å opprettholde de rammer som er gjeldende i denne avtalen. 

 

§8 Misligholdelse 

Avtalen er uoppsigelig i den periode den vedrører. Dog kan den heves, hvis en av partene misligholder sine 

forpliktelser i henhold til denne avtalen, og misligholdelsen er vesentlig. 

Ved vesentlig misligholdelse er den andre part berettiget til med omgående virkning å oppheve avtalen. 

 

Underskrifter 

 

Sted og dato___________________          Sted og dato_________________ 

 

 

_______________________________                             _______________________________ 

                        SPONSOR                                                                                      NRHA.no 

 

NB. Denne avtale gjelder ikke NRHA European Affiliate Championship 


