Ny søknadsrunde til NRYFs Klubbsatsingsprogram
Vi søker nå etter nye klubber som ønsker å gjøre et løft gjennom
deltagelse i Klubbsatsingsprogrammet.
Visjonen til Norges Rytterforbund er «Rytterglede for alle». For å få til
dette ønsker vi å styrke klubbene gjennom systematisk klubbutvikling med
våre dyktige klubbveiledere.
Klubbsatsingsprogrammet legger opp til en systematisk utvikling av rideklubben basert på idrettens
organisasjonshjul, hvor klubbene vil bli tilbudt støtte og bistand
innenfor følgende områder: anlegg, organisasjon, trenere,
ledere, arrangement og aktivitetstilbud.
Programmet består av to nivåer – Satsingsklubb og Veiviserklubb –
og de utvalgte klubbene, sammen med NRYF, jobber for å nå gitte
mål innenfor hvert område. Klubben får ved opptak i programmet
en klubbveileder som skal følge klubben gjennom prosessen. Les
mer om hvilke kriterier som legges til grunn for godkjenning, hva
klubbene her
Søknadsskjema finner man her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=EPY15ZAD1P31
For å fullføre klubbens søknad må noe dokumentasjon sendes på mail til tine@rytter.no
Ha derfor dette klart når man begynner på søknadsskjema😊
- Klubbens lov, som skal være godkjent av idrettskretsen etter Lovnormen fra 2015
- Årsmøteprotokollen fra 2019
- Kopi av kvittering for betalt underslagsforsikring/kriminalitetsforsikring
- Styremøteprotokoll som viser hvem som er politiattestansvarlig i klubben
- Motivasjonssøknad som sier noe om hvorfor klubben ønsker å være med i NRYFs klubbstatsingsprogram

Alle punktene i skjemaet må være fylt i. Søknadsfristen er 31.mai. Klubbene vil få svar om man er tatt med i
Klubbsatsingsprogrammet innen 30.juni
Alle klubbene som blir opptatt i Klubbsatsingsprogrammet blir invitert til å delta på en Kick Off Workshop
31.08-01.09.2019. Arrangementet vil være i Oslo området. Det er viktig at klubben stiller med to
representanter på denne samlingen så sett av datoen allerede nå😊
Er det spørsmål rundt det administrative ved Klubbsatsningsprogrammet? Ta kontakt med Tine Fossing på
tine@rytter.no
Er det spørsmål rundt det det faglige ved klubbutviklingen? Ta kontakt med Guro Grønningsæter på
gurogroe@online.no
Med vennlig hilsen / Best regards
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