
 

 

 

 

 

Avtal mellan 

Stävie Ryttarförening  
och 
Torns Ryttarförening 

Med start den 1/1 2015 inleder Stävie Ryttarförening & Torns Ryttarförening ett samarbete mellan klubbarna 

Detta ger möjlighet för klubbarnas medlemmar att delta i aktiviteter anordnade av någon av klubbarna. Följande 

aktiviteter omfattas:  

 Träningar 

 Clinics/föreläsningar 

 Klubbtävlingar 

 

Nedan klargörs hur samarbetet vid de olika aktiviteterna fungerar. Klubb 1 & 2 är exempel.  

1. Vid träningar arrangerade av Klubb 1 ges möjlighet för aktiva medlemmar från Klubb 2 

att delta i mån av plats. Förtur ska ges till medlemmar från Klubb 1. Träningsansvarig har 

två anmälningslistor; en för medlemmar i Klubb 1 och en för medlemmar i Klubb 2. 

Endast i mån av plats på träningen erbjuds medlemmar i Klubb 2 plats. Samma villkor 

avseende kursen, t.ex. avanmälan, reserver, banbyggnad el dyl gäller för deltagare från 

Klubb 2. Det är upp till medlem från Klubb 2 att informera sig om villkoren för 

träningen. Kostnad för anläggningsavgiften ska erläggas och hänvisas till resp. klubbs 

hemsida.  

2. Vid Clinics/föreläsningar erbjuder Klubb 1 även medlemmar i Klubb 2 att delta i mån av 

plats. Förtur ska ges till medlemmar från Klubb 1. Det är upp till arrangerande klubb att 

begränsa antalet. Inbjudan bör skickas till Klubb 2 för publicering på hemsidan.  

3. Vid klubbtävlingar hos Klubb 1 ges möjlighet för medlemmar i Klubb 2 att delta. 

Inbjudan/proposition styr deltagande och ev. resultaträkning för resp Klubb (t.ex vid 

serietävlingar/vandringspriser). Tävlingen bör publiceras på resp. klubbs hemsida.  

Medlemsavgift måste vara betalad före aktiviteten och betalas endast till ”hemmaklubben”. 

Försäkring genom medlemskap gäller vid aktivitet på de båda klubbarna.  

Ordinarie funktionärspass utförs endast på ”hemmaklubben”. Detta gäller inte vid 

Klubbtävlingar el. dyl.  

Avtalet löper på ett år och förlängs automatiskt om inte någon klubb säger upp avtalet senast en 

månad före årsskiftet.  

För Stävie & Torns Ryttarförening 

 

 

_____________________   _____________________ 

Karin Odh, Ordf   Niclas Carlen, Ordf 

 

 
  


