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Medlemmer kan søke rytterstøtte ved start fra klubbstevner og oppover der medlemmet har 
representert Asker Rideklubb.  
 

      
Medlemmer kan søke om dekning til følgende ved start på stevner: 

Mesterskap:  
Startavgift (individuelt og lag) dekkes. 

Veterinæravgift og oppstalling dekkes dersom dette er 
påkrevd. 

NM/KM: 
Startavgift (individuelt og lag) dekkes. 

Veterinæravgift og oppstalling dekkes dersom dette er 
påkrevd. 

Hallmesterskap lag og 
individuelt: 

Startavgift (individuelt og lag) dekkes. 

Veterinæravgift og oppstalling dekkes dersom dette er 
påkrevd. 

Lag serier (f.eks. 
Norgesserien): Startavgift (individuelt og lag) dekkes. 

Distriktsstevner: Startavgift (individuelt og lag) dekkes. 

 
 
Søknad på eget søknadsskjema (se nettside og facebook-side) sendes elektronisk til 
Asker Rideklubb på følgende mailadresse faktura@askerrideklubb.no 
 
Søknadsfrist 15. desember med utbetaling senest 31. desember søknadsåret 
 
Søknad fylles ut på eget søknadsskjema og vedlegges følgende: 

 Utskrift fra Horsepro over stevner med resultater 

 Kvittering betalte startavgifter og/eller utskrift av invitasjon for stevne med startavgift. 
 
Klubben har avsatt en sum som vil bli fordelt prosentvis mellom søkerne som representerer 
klubben. Tildeling av støtte forutsetter deltakelse på minimum 2 av klubbens oppsatte 
dugnadsarbeid gjennom året. Tildeling av støtte forutsetter også bruk av eventuelt utdelt 
klubbmateriale på stevne og at man sender inn bilder og eventuell rapport fra stevnedeltakelse 
til bruk på klubbens hjemmeside og/eller facebookside. 
 
Spørsmål kan rettes til Berit Oxholm tlf. 920 84 393 eller til kasserer på 
faktura@askerrideklubb.no  
  

http://www.askerrideklubb.no/
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Asker Rideklubb - 

Søknadsskjema for rytterstøtte 2018 
       

Medlemmer kan søke rytterstøtte ved start fra klubbstevner og oppover der du har representert Asker Rideklubb. 

 
      

Medlemmer kan søke om dekning til følgende ved start på stevner: 

Mesterskap:  
Startavgift (individuelt og lag) dekkes. 

Veterinæravgift og oppstalling dekkes dersom dette er påkrevd. 

NM/KM: 
Startavgift (individuelt og lag) dekkes. 

Veterinæravgift og oppstalling dekkes dersom dette er påkrevd. 

Hallmesterskap lag og individuelt: 
Startavgift (individuelt og lag) dekkes. 

Veterinæravgift og oppstalling dekkes dersom dette er påkrevd. 

Lag serier (f.eks. Norgesserien): Startavgift (individuelt og lag) dekkes. 

Distriktsstevner: Startavgift (individuelt og lag) dekkes. 

       

Søknad for rytter:   

Kontonummer for overføring   

Søknad for år: 2017 

       

Dato Mesterskap/stevne Gren Startavgift Opp-stalling Total sum 
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Beløp man søker rytterstøtte for                         -    

       

Totalt beløp til fordeling           30 000,00  

Totalt ansøkt beløp alle ryttere   

Vedtatt innvilget rytterstøtte (rytter) 2017   
 

http://www.askerrideklubb.no/

