Oudehaske 1 februari 2020
Geachte heer/mevrouw,
Graag willen wij ons even voorstellen, Wij zijn FRT Racing een onderdeel van de Frieslandtravelers uit
Oudehaske. We doen allerlei activiteiten op het gebied van 4x4 rijden.
Sinds vorig jaar zijn we ook een andere weg ingeslagen, naast rally rijden als sport, en gaan serieus
meedoen aan rally Raid wedstrijden, zou als U wellicht kent van de Dakar Rally. De Dakar Rally is voor
ons (helaas financieel) niet haalbaar maar er zijn gelukkig ook nog andere Rally’s die we op zeer
hoog amateur niveau kunnen rijden die er niet voor onder doen. Ook die Rally’s komen in de media en
op diverse 4x4 websites en 4x4 bladen. Onze eerste officiële rally was op 23/24 Feb. 2019 en was een
officiële NK wedstrijd met internationale deelname. Zowel voor, tijdens als na de deelgenomen
wedstrijden hebben diverse kranten aandacht besteed aan onze wedstrijd deelname.
Het bijzondere van FRS Racing is dat we zonder sponsoring, een oude Landrover Discovery 1, wat
alleen een carrosserie met rolkooi was, weten om te bouwen tot een ware Rallyraid auto volgens
de KNAF/FIA regels. Daar hebben we een jaar over gedaan in weer en wind vaak liggend op de grond,
een garage met brug hebben we niet. We zijn best trots met wat we bereikt hebben. Zie de kleine foto
impressie, bijgevoegd bij deze brief. We hebben een soort van sponsorplan opgesteld.
Natuurlijk is elke vorm van sponsoring welkom en uiteraard bespreekbaar. We hebben alleen een soort
van een sponsorplan, maar we bespreken graag wat U wensen daarin zijn. Bij sponsering komt een
vermelding op onze website, auto’s, sociale media en in de regionale media. Aanvankelijk van de mate
van sponsoring kan er ook gebruikt worden gemaakt van onze auto’s voor promotie doeleinden. Hoe
meer een sponsor in beeld komt bij bedrijven en consumenten. Voorgenoemde sponsering is ons
inziens goedkoper dan alle reclameadvertenties. Ook hebben wij een uitgebreider bereik.
Geïnteresseerd geworden?????? Neem vrijblijvend contact met ons op en u weet bedrijven kunnen
sponsering in hun boekhouding opnemen.
FRT Racing, frt.racing@frieslandtravelers.nl
www.frieslandtravelers.nl
Ps. We zijn druk bezig mety een nieuwe aparte site voor FRS racing, daar is ook het sponsorplan nte downloaden

Bijlage: een korte foto impressie van voor en na een jaar bouwen!!!

Nu, onze Rally Disco, laatste foto word de APK-keuring uitgevoerd.

