Oppdatert og endret Mars 2017

Regler for medlemsstøtte
Oslo og Akershus Fjordhestlag ønsker å være en klubb som støtter sine medlemmer innenfor
sport, avl og utstilling. Derfor utbetaler vi medlemsstøtte for å stimulere til mer aktivitet innenfor
alle områder.
Vi setter noen krav som du må oppfylle som medlem, for å få utbetalt støtte. Nedenfor står
generelle krav beskrevet. Ved spørsmål ta kontakt med styret.
• Søknad må være sendt inn innen 01.November på angitt skjema. Søknader som kommer
inn etter tidsfristen vil bli avslått.
Vi behandler søknader en gang i året. November og Desember for inneværende år kan
søkes om året etter.
• Medlemskapet i Oslo og Akershus Fjordhestlag må være betalt for inneværende år,
uoppfordret.
• Det stilles krav til at medlemmer som søker støtte bidrar i klubben gjennom året. Bidrag
kan være å stille opp som hjelper på stevner/utstillinger/arrangement, skrive gode artikler,
holde undervisning eller foredrag. Klubben arrangerer flere arrangement gjennom året, ta
gjerne kontakt for styret om du ønsker datoer så raskt som mulig. Medlemmer som ikke
bidrar, vil ikke motta medlemsstøtte.
UTSTILLING
• Det utbetales kun medlemsstøtte til offisielle utstillinger.
• Det utbetales kun støtte til fjordinger, renraset med rødt pass.
• Innenfor utstilling utbetaler disse faste summene:
o Unghest, hopper og vallaker
300,- (uansett resultat)
o Kåret hingst
3.000,o Premiert hingst
3.000,o 1. premie hopper og hingster
1.000,- (I tillegg til premiert hingst)
o Ikke kåret hingst
1.000,BEDEKING/AVL
• Det utbetales kun støtte til fjordinger, renraset med rødt pass.
• Det utbetales fast sum til hopper i klubben som bedekkes:
o Bedekningstilskudd hopper 1.000,SPORT
• Du må som rytter/kusk starte og representere Oslo og Akershus Fjordhestlag som
rideklubb under Norges Rytterforbund.
• Det utbetales medlemsstøtte til alle typer konkurranser. Alle grener under Norsk
Rytterforbund samt bruksridning, brukskjøring og Skeid konkurranser.
• Det utbetales medlemsstøtte uansett resultat.
• Medlemmer kan søke støtte til startkontigenter, oppstalling, meeting/veterinær.
• Utbetaling til medlemmer som søker på denne posten vil variere fra år til år. Årsmøtet
avgjør hvor mye penger som skal settes av til medlemsstøtte-sport. Potten fordeles
prosentvis ut på alle søkere innen sport. Det vil maks bli utbetalt 40% av søknadssummen.
• Vi har ofte utbetalt ekstraordinær støtte til blant annet Nordisk, EM og KM. Ta kontakt
med styret om du har spørsmål rundt dette.
Om det er behov for endringer vil dette skje til hvert årsmøte.

