Tävlingspolicy för Bogesundslandets Ryttare
Gäller från 2012-02-17 t.v.
§1 Alla som vill tävla för Bogesundslandets Ryttare ska skriva under regler enligt bilaga 1.
§2 Bogesundslandets Ryttare strävar efter att årligen organisera lag i dressyr och hoppning
(ponny såväl som häst) för deltagande i exempelvis Distriktsmästerskap, Allsvenskan och
cuper.
§3 Lagen godkänns av Tävlingskommittén och anmäls till BLR styrelse.
§4 BLR sponsrar sina tävlingsryttare med delar av licenskostnaden enligt följande:
Endagslicens/meetinglicens
Ingen sponsring
Ryttarlicens oavsett ålder och Lektionsryttarlicens
Vid tre starter på tävling oavsett nivå ersätts ryttaren med upp till halva licenskostnaden,
vid tre starter samt två placeringar med upp till hela licenskostnaden. Storleken på
bidraget avgörs av tillgängliga medel för innevarande budgetår.
§5 BLR sponsrar sina tävlingsryttare med träningsbidrag enl följande:
Lokal nivå
Ryttare som har två placeringar på lokaltävling får ett träningsbidrag om högst 300 kr.
Clear Round räknas inte som placering, däremot felfri unghästklass på regionaltävling
eller högre.
Regional nivå eller över
Ryttare som har minst två placeringar får ett träningsbidrag om högst 2.000 kr.
Då klubben har ett årligt maxbelopp för träningsbidrag delas denna mellan alla
tävlingsryttare som uppfyller villkoren enl ovan, varför beloppet kan bli lägre än det
angivna.
Lag
Till lag som godkänts enl §3 ger BLR ett träningsbidrag om 1.000 kr per år och lag samt
ersätter anmälningsavgifter till tävlingarna om klubbens budget räcker.
§6 För att få ersättning ska en redovisning insändas som anger ryttare, licensnummer,
häst/ar, kontonummer samt resultatlistor från de tävlingar som ger ersättning. Blankett enl
bilaga 2 används och lämnas till tävlingskommittén.
§7 Övriga prestationer kan belönas enligt ett särskilt styrelsebeslut i varje enskilt fall.
Denna policy är antagen av Bogesundslandets Ryttares styrelse 2012-02-17.

Bilaga 1

Regler för de som vill tävla för Bogesundslandets Ryttare
Jag väljer att tävla för Bogesundslandets Ryttare och ställer upp på nedanstående:
1.

Om jag tävlar på klubbnivå ställer jag (och föräldrar till barn under 15 år som gör det)
upp och hjälper till vid klubbens tävlingsarrangemang som funktionär i 2-3 timmar vid
minst 2 tillfällen per år.

2.

Jag har naturligtvis betalt min medlemsavgift i BLR om jag deltar i klubbtävlingar eller
löser tävlingslicens för BLR.

3.

Allt tävlande sker på mitt eget ansvar.

4.

Före anmälan till tävling kontrollerar jag min egen och hästens kvalifikation och ser
till att jag har de licenser som krävs, både för mig och för hästen.

5.

Jag följer TR, tävlingsbestämmelser, föreskrifter och anvisningar utfärdade av
tävlingsledningen.

6.

Jag förvissar mig om att hästen inte fått, och att jag själv inte tagit, otillåtna
medicinska preparat eller medicinsk behandling före start.

7.

Jag har koll på att hästen är i tävlingsmässigt skick och tränad för aktuell tävling.

8.

Om jag tävlar i lag måste jag själv anmäla mig till tävlingen via tävlingsdatabasen.

9.

Jag står själv för alla kostnader i samband med mitt individuella tävlande, ex licens,
anmälnings- och startavgifter, veterinärbesiktning på tävling, hästhyra för
ridskolehäst o.dyl, om inte BLR styrelse beslutar annat.

10.

Jag stöttar alltid kompisarna i klubben på träning, tävling och i alla andra
sammanhang.

11.

Jag uppträder alltid trevligt mot motståndare, klubbkamrater, föräldrar och
funktionärer på tävlingsplatsen.

12.

Jag strävar efter att rida väl och behandla min häst med respekt och sätta hästens
välbefinnande i första hand.

13.

Jag är alltid medveten om att jag representerar föreningen och är klubbens
"reklampelare".

Datum: ___________________

Tävlande:

Mottaget av (BLR representant):

__________________________________

___________________________________

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

__________________________________

___________________________________

Bilaga 2

Begäran om ersättning för tävling
Ryttare:...........................................................................................................................
Ev. Målsman:...................................................................................................................
Licensnummer:...................................................Häst/ponny:.........................................
Kontonummer för
ersättning:.......................................................................................................................
Typ av tävling
(lokal/regional)................................................................................................................
Antal starter.....................................................................................................................
Ev.placeringar.................................................................................................................
Annan typ av tävling
(ange vad):.....................................................................................................................
Resultatlistor som berättigar ersättning ska bifogas.
Denna blankett kan laddas hem från BLR hemsida.

