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ACTION OG OPLEVELSER FOR ISLANDSHESTE FOLKET



WELCOME TO THE COOLEST
NORDIC ICE HORSE EVENT 
NORDIC ICE GAMES 2022 (NIG 2022) er et fantastisk show, som kombinerer en 
absolut topkonkurrence for islandske heste, med en hyggelig og underholdende 
weekend for hele familien i NORDIC ICE GAMES ARENA i Frederikshavn.

Vi forventer 1.700 tilskuere i arenaen hvor NIG2022 tilbyder et intenst og meget vari-
eret program med publikumskonkurrencer, action, spænding i en hyggelig Nordisk 
atmosfære og ikke mindst med opvisning fra de allerbedste heste og ryttere. Hele 
showet bliver livetransmitteret på den store CUBE skærm midt i hallen, med masser 
af eksklusive nærbilleder af deltagerne. CUBEN bliver også anvendt til interaktion 
med publikum via de sociale medier.

Men der er sker også meget rundt om arenaen. Her vil der være masser af muligheder 
for at handle i de mange stande og shops, samt købe mad og drikke.

COVID-19 INFO: Alle indgåede aftaler refunderes i tilfælde af aflysning. 

Welcome to the COOLEST nordic icehorse event!



Der venter store oplevelser til   
NORDIC ICE GAMES 2022
SHOW
Arrangementet byder på et imponerende program med det hele. Program-
met er tilrettelagt med det mål, at skabe et positivt samvær mellem alle som 
brænder for den islandske hest, uanset om man er del af eliten eller bredden, 
eller om man brænder for sports- eller naturridning. NIG2022 kan opleves i 
FREDERIKSHAVN ISTØLT ARENA den 5. Februar 2022.

KONKURRENCE
Der konkurreres i tre kategorier: 
 
ICE TÖLT 
Præmier: 1. plads dkr. 15.000 - 2. plads dkr. 7.000 - 3. plads dkr. 3.000
 
4.1 ICE SPECIAL
Præmier: 1. plads dkr. 15.000 - 2. plads dkr. 7.000 - 3. plads dkr. 3.000

5.1 ICE SPECIAL
Præmier: 1. plads dkr. 15.000 - 2. plads dkr. 7.000 - 3. plads dkr. 3.000

UNDERHOLDNING I ARENAEN OG ONLINE
Isarenaen sætter rammen med en helt speciel og stemningsfyldt oplevelse. 
Af helt åbenlyse grunde er det nærmest et eventyr at kombinere fantastiske 
ekvipager på is pakket ind i lys og musik. I FREDERIKSHAVN ISTØLT ARE-
NA findes et gigantisk MARTIN lys- og lydanlæg, samt landets bedste LED- 
CUBE med 4 x 16m2 kvalitetsskærme, der er rettet mod alle 4 sider med pub-
likums pladser.  Vores professionelle TV-team producerer hele konkurrencen i 
lækre TV-billeder, som transmiteres på den store CUBE og det betyder, at alle 
uanset hvor man opholder sig i konkurrencehallen, kan se alt hvad der foregår 
og man kommer helt tæt på! Publikum kan være med til at skabe oplevelsen, 
da teamet også laver social feed til den store LED-CUBE. Tag et billede, skriv 
en lille besked og send den til #istolt2022, så er man måske heldig at blive vist 
på CUBEN.  

Af særlig interesse for sponsorer og annoncører er det, at NORDIC ICE  
GAMES planlægger at producere et professionelt tv-live stream. Største seer-
tal vi har opnået indtil videre, er +30.000 seere. Men vi sigter i 2022 efter hø-
jere seertal. Dette opnåes gennem specielt to indsatser. For det første er det 
planen at den hjemmeside baserede streamplatform optimeres med en ny 
enkel adgang. Dernæst vil en omfattende Facebook kampagne blive lanceret 
ultimo januar. Uanset hvor du er i verden, kan du være med og få en fantastisk 
oplevelse. 



FREDAG 4. FEBRUAR

Qualification 
event
Klasser og adgangskrav:

5.1 Ice Special 
(Valgfrit tempo tølt, middel trav og 2 
gennemløb i pas ud af hallen)
Adgangskrav: 5,80 (gennemsnit) i 5.1 
eller 8,00 i a-flokk

4.1 Ice Special 
(Langsomt tempo tølt, middel trav og 
beautytölt)
Adgangskrav: 6,00 (gennemsnit) i 4.1 
eller 8,00 i b-flokk

Ice Tölt 
(Langsom tempo tølt, øgninger/ned-
tagninger og beautytølt)
Adgangskrav: 6,30 (gennemsnit) 
opnået i T1 eller T2.

Adgangskrav i øvrigt: 
Adgangskrav skal være opnået inden-
for de sidste to år til dato. 
Adgang gives også til DI Eliteryttere 
og landsholdsryttere i 2021. 
Det kan desuden forekomme, 
at der uddeles enkelte wildcards primo 
januar 2022.

LØRDAG 5. FEBRUAR

NORDIC ICE 
GAMES
Klasser og adgangskrav:

5.1 Ice Special 
(Valgfrit tempo tølt, middel trav og 2 
gennemløb i pas ud af hallen)
Adgangskrav: 6,40 (gennemsnit) i 5.1 
eller 8,30 i a-flokk

4.1 Ice Special 
(Langsomt tempo tølt, middel trav og 
beautytölt)
Adgangskrav: 6,50 (gennemsnit) i 4.1 
eller 8,40 i b-flokk

Ice Tölt 
(Langsom tempo tølt, øgninger/ned-
tagninger og beautytølt)
Adgangskrav: 6,80 (gennemsnit) 
opnået i T1 eller T2.

Adgangskrav i øvrigt: 
Adgangskrav skal være opnået inden-
for de sidste to år til dato. 
Adgang gives også til DI Eliteryttere 
og landsholdsryttere i 2021. 
Det kan desuden forekomme, 
at der uddeles enkelte wildcards primo 
januar 2022.

PROGRAM:

Det endelige tidsprogram kan ses på Facebook og www.istoelt.dk 
fra 20. januar.

UDSAT TIL 2023

grundet Covid-19



STORE MULIGHEDER FOR 
SPONSORER

SPONSORPAKKER:
Nordic Ice Games er i rivende udvikling og vi ønsker at fortsætte arbejdet 
med at skabe en fantastisk islandsheste event med afslappet stemning, høj 
kvalitet på afvikling og højt niveau på forhold for heste og ryttere. For at 
kunne fortsætte udviklingen er det hele tiden nødvendigt at vi har stærke og 
engagerede samarbejdspartnere i ryggen. Derfor har vi lavet nogle spon-
sorpakker som viser hvordan du og din virksomhed, kan medvirke til denne 
udvikling, samtidigt med at din virksomhed opnår en meget stor synlighed. 

ANNONCERING, BANNERE OG LIVESTREAMING
På sidste side har vi oplistet muligheder for at blive synlig sammen med 
NORDIC ICE GAMES 2022. Ved at indgå en sponsoraftale og få store for-
dele, eller ved at købe annoncer eller videobudskaber, bliver man automatisk 
også synlig i den planlagte, stærke LIVE-Stream med tusinder af seere. 
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CAFETERIA
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SECRETARY /
RIDER LOUNGE

Shop
L3

Branding/Exhibition area

Sales Shops

Ask for possibilities.

Booth/Shop Areas 
app. 15m2  :   2.500,- dkk.

N O R D I C  I C E  G A M E S  A R E N A

Adver. Boards A

3.000,- d
kk.

Adver. Boards B

2.000,- d
kk.

Advertising on 
the Big Cube in the 
center of the Arena

- see next page

BUTIK OG EKSPONERING
2  | Bandereklamer tilbydes til favora-
bel pris. Du kan vælge selv at levere 
dit layout eller lade os opsætte med 
dit logo og budskab. Vi sørger for 
produktion og opsætning. 1 x 4 m pr. 
enhed. Her bliver du virkelig synlig - 
også i den store live-stream transmis-
sion. De dyreste bander bliver mest 
eksponeret af kamera i hallen og på  
livestream, men begge langsider er 
super attraktiv synliggørelse.

4-6 | I lokalerne 4-6 har du plads til 
at opsætte din egen shop/stand med 
mange varer. Vores udstillere/shops 
har stor succes på salg til publikum. 

Lokalerne i denne kategori svinger 
i udformning og størrelse. Skriv eller 
ring - så sender vi yderligere informa-
tion.

7 | Udstiller/shop område 7 er pla-
ceret i lækkert lounge miljø. Lokalet 
inddeles i sektioner med standplad-
ser, hvor du kan bygge din butik eller 
udstilling op. Lokalet indeholder også 
Riders Lounge og sekretariatet.

Generelt er der mange muligheder for 
at blive synlig overalt i Istølt Arenaen, 
hvor publikum færdes under arrange-
mentet. Kontakt os for yderligere info.
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Alle standpladser er 
i str. 15-20+ m2.



HOVED sponsor - NORDIC ICE GAMES: 75.000 dkk.
For yderligere informationer om de store muligheder som HOVED SPONSOR 

Kontakt: Jan Michael Madsen, tel: +45 2688 1717

GULD sponsor - NORDIC ICE GAMES: 25.000 dkk.
For yderligere informationer om de store muligheder som GULD SPONSOR 

Kontakt: Jan Michael Madsen, tel: +45 2688 1717

SØLV sponsor - NORDIC ICE GAMES: 10.000 dkk.
For yderligere informationer om de store muligheder som SØLV SPONSOR 

Kontakt: Jan Michael Madsen, tel: +45 2688 1717

STALD sponsor: 30.000 dkk.
Winter Match Class Sponsor: 5.000 dkk
 

Andre attraktive muligheder for annoncering og eksponering:
Annonce på den store CUBE i hallen - kan ses fra 4 sider 1.000 dkk.
Annoncen vises minimum 15 gange på CUBEN, og bliver  
uden meromkostning også eksponeret i den planlagte livestream.

Reklamefilm på den store CUBE i hallen - kan ses fra 4 sider 3.000 dkk.
Reklamefilmen vises minimum 15 gange på CUBEN, og bliver  
uden meromkostning også eksponeret i den planlagte livestream. 
Max længde 10 sek.

Annonce i det trykte A5 program:
Oplag: 1300 eksemplarer som deles gratis ud til publikum.

Helside annonce 120 x 180 mm: 2.500 dkk.
Halvside annonce 120 x 85 mm: 1.350 dkk.

Alle priser er eksklusiv 25 % moms

Yderligere informationer:
Kontakt: Jan Michael Madsen

Email: jmm@istoelt.dk - eller tel: +45 2688 1717

SPONSORCONCEPT 2022


