Beretning for PR/sponsor udvalget for sæsonen 2011

I året 2011 har vi igen brugt medierne meget der har været en del omtale før og efter de
aktiviteter der har været afholdt.
Ved vores landsstævne fik vi vores plakat vidt omkring og det er dejligt at se at så mange
har lyst til at hjælpe med at hænge plakater op i lokalområderne.
Ligeledes har vi været repræsenteret på Hjallerup Marked og Hjørring dyrskue som også
giver god omtale af os.
Som alle ved fik vi også besøg af TV nord i ferieugen som lavede en fin præsentation af
køresportens mange muligheder.
Vores hjemmeside er også kommet op på et niveau hvor det er spændende at komme
forbi.
Med hensyn til sponsorer er vi aktive når der er landsstævne hvor der både er flotte gaver
til vinderne og til vores amerikanske lotteri og vi bliver taget rigtig godt imod når vi
kontakter virksomhederne.
Med al den omtale som vi får rundt omkring er det jo også tydeligt at se på besøgsantallet
til eks, juniordag at mange udefra bliver interesseret i hvad det er vi går og laver med
vores heste.
Vi er kommet et langt skridt med dette udvalgt men udvalget gør det ikke alene der er
rigtig mange som hjælper os på vej og det er meget vigtigt for en PRgruppe hvor der kan
gøres brug af at nogen som kender nogen både journalister som virksomheder.
Til sidst vil jeg gerne takke alle for den kæmpe indsats, selv om jeg har valgt at trække
mig ud af udvalget.og gøre plads til nye vil jeg selvfølgelig stadig meget gerne være
behjælpelig med alt det som jeg har gjort tidligere, men da Peter og jeg jo har besiddet to
pladser i udvalget er vi blevet enige om at udvalget vil have godt af at blive fornyet.

