Tävlingsbidrag och Förmåner Vindelns Ridklubb 2020 -2021
Detta krävs av dig för att du ska kunna söka tävlingsbidrag:
• Att du själv om du är över 18 år. Du och målsman om du är under 18 år hjälper till vid arrangerandet av
alla våra tävlingar. Du blir tilldelad en plats i en arbetsgrupp och förväntas jobba på minst en halvdag alla
tävlingsdagar som anordnas.
• Att du fixar hederspriser / betalar in 100kr/hemmatävling samt bakar till varje tävling.
• Att du hjälper till innan och efter tävlingen med banbygge, hinderfix, städning , bortbyggnad osv. Bor du
långt härifrån så kom överens om något du kan göra hemifrån eller annan lämplig uppgift annan dag.
Andra arbetsinsatser som räknas är tex:
• Ansvara för Lucia Showen
• Ansvara för Grönt Kort kurs
• Annan överenskommelse med klubben.

Om ovanstående är utfört erbjuder vi dig ekonomiskt bidrag enligt följande:
• De ryttare som rider eller är reserv i elitlagsomgångar får uppstallning betald på elitlagsomgång längre bort
än 15mil.
• De ryttare som rider övriga lag får bidrag till uppstallning 500kr per omgång längre bort än 15 mil
• Deltagande i individuellt SM - extra tävlingsbidrag 1000kr/ tävling
Övriga förmåner













Alla licensierade ryttare får i mån av plats någonstans att ställa ponnyn / hästen då det är tävlingar på
klubben.
Alla tävlingsryttare får rabatterat pris på våra träningsläger på loven.
Alla för Vindeln licensierade ryttare får 50% rabatt på tillfällig uppstallning.
Elitryttare erbjuds kostnadsfritt stöd med individuell tävlingsplanering.
Elitryttare erbjuds kostnadsfritt extra träningar inför elitomgångarna (Max 2 st).
Elitryttare erbjuds kostnadsfri teambuilding aktivitet i den omfattning lagtruppen tillsammans med
lagledaren kommer överens om.
Elitryttare erbjuds kostnadsfri coaching av tränare via telefon när de deltar i större individuella
mästerskap som DM, NM och SM.
Alla VRK ryttare som tävlar på elitomgångarnas tävlingar får kostnadsfri
hjälp av elitlagets lagledare i den mån det hinns med.
Vid lagtävlingar kommer klubben att ha lagledare på plats som anmäler
och coachar lagen.

Ansökan ska skickas via mail till info@vindelnsridklubb.se senast 30/11. För sent inskickad ansökan beviljas
ej.

