Søknadskriterier for 2019
1) Klubber med eget anlegg, eller med 30 års leieavtale med privat anleggseier, eller med tilholdssted
på kommunalt/fylkeskommunalt anlegg
• Klubbens bane/anlegg må være finansiert med spillemidler(tippemidler)
• Ordningen gjelder oppgradering/rehabilitering av ridebanebunn.
• Det kan søkes om støtte til nyetablering i form av egenkapitalstøtte, og da fungerer støtten som en
garanti i forbindelse med tippemiddelsøknaden.
• Det kan søkes om støtte til mellomfinansiering i forbindelse med rehabilitering/oppgradering,
forutsatt at klubben har fått godkjent ny tippemiddelsøknad.
• Støtte til harv og/eller vanningsanlegg kan inngå som en del av søknaden
Dette alternativet gjelder klubber som er berettiget spillemidler fra departementet.
2) Klubber uten eget anlegg som har tilholdssted på privat anlegg med min. 10 års leieavtale
• Klubben må ha inngått en NRYF godkjent leieavtale med anleggseier på min 10 år. Avtalen skal
sikre klubbens adgang til banen, samt at alle aktivitetsinntekter knyttet til ridebanen tilfaller
klubben.
• Ordningen gjelder nyetablering og oppgradering/rehabilitering av ridebanebunn
• Støtte til harv og/eller vanningsanlegg kan inngå som en del av søknaden
Dette alternativet gjelder klubber som ikke er berettiget spillemidler fra departementet.
Felles kriterier for alle søknader:
• Klubben(søker) må være medlem av Norges Rytterforbund.
• All støtte/tilskudd, uansett størrelse forutsetter at klubbene selv finansierer minimum 1/3 av den
totale kostnaden.
• Søkere må oppgi aktvitetsnivå, -nivå og –omfang. Søkere som ivaretar flere grener vil bli prioritert.
• Da Islandshest ikke er en del av den årlige hestelisensen, gis det ikke tilskudd til spesialbaner for
Islandshest.
• NRYFs elektroniske søknadsskjema må benyttes
Søkere vil bli vurdert opp mot hverandre i forhold til stevneantall, stevnenivå, antall deltagere og geografisk
beliggenhet. Ytterligere vurderingskriterier vil være klubbens størrelse (antall medlemmer fordelt på alder),
organisering og rekrutteringstilbud (f.eks. rideskolevirksomhet). Dersom det i perioden er godkjente søkere som
skal oppgradere baner til feltritt/kjøring, øremerkes 20% av den totale potten til disse prosjektene.
Forpliktelser for klubber som mottar midler:
• Klubben må inngå avtale med NRYF om bruk av anlegget i de neste 8 årene herunder:
o Gratis treningsdager
o Stevnedager
Antall dager blir angitt ut fra beløpets størrelse.
•

Prosjekter som mottar støtte må være realisert innen 2 år fra tildelingstidspunkt

Office address: Sognsvn. 73, Postboks 5000, N – 0840 Oslo

Members of: NIF, EEF, FEI

Org Nr: 971 258 802

Web: www.rytter.no

E-Mail: nryf@rytter.no

