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Syftet med tävlingsbidrag är att premiera medlemmar som är aktiva i LRF (både 
privatryttare och lektionsryttare) och som på olika sätt bidrar till LRF:s verksamhet 
och gör det möjligt för LRF att arrangera interna och externa tävlingar. 
LRF ser gärna att Du kommer med egna förslag till aktiviteter för LRF:s medlemmar som 
Du kan arrangera och genomföra tillsammans med oss andra i LRF. Berätta även hur Du 
vill och kan medverka i LRF:s arbete.  
 
En förutsättning för att LRF ska kunna dela ut tävlingsbidrag är att LRF får intäkter 
från externa tävlingar. Utan dessa intäkter kan tävlingsbidrag inte utbetalas.  
 
För att vara berättigad till tävlingsbidrag krävs att Du: 

• är medlem i LRF, dvs betalat medlemsavgift till LRF för 2023 

• deltagit i minst tre externa tävlingar i LRF:s namn 

• deltagit som funktionär på LRF:s externa tävlingar, under 2023 planeras 4 
dressyrtävlingar.  

 
Tävlingsbidrag kan utbetalas enligt följande kriterier till dig som: 

• aktivt deltar i LRF:s styrelsearbete eller Tävlingssektionens  
 arbete (ca 80% närvaro på möten krävs)   1000kr 

• deltar i arbetet med extern tävling såsom tävlingsledare o/e  
 ansvarig för sekretariatet o/e funktionärsansvarig o/e håller 
 i caféterian under de externa tävlingarna (samtliga dessa  
 uppdrag innebär mycket för- och efterarbete)  1000 kr 

• deltar på heltid på externa tävlingarna       1000 kr 

• deltar under ett pass som funktionär på externa tävlingar 
(Vårdressyren, Lördagsdressyren el dyl)   200 kr 

• deltar under två pass som funktionär på externa tävlingar 
(Vårdressyren, Lördagsdressyren el dyl    500 kr 

• ansvarar för Seriedressyr, Seriehoppning eller SommarHoppet  
 (kan bara avse en person om flera anmäler sig som ansvariga  
 delas beloppet)      500 kr 

• ansvarar för hindermålning, dvs arrangerar och införskaffar material,  
familjedag, arrangerar clinic och ser till att aktiviteten genomförs      500 kr 

• deltar i ovan angivna aktiviteter, dvs hindermålning mm    200 kr 

• bidrar med sponsring till externa tävlingar: 
- en sponsor    200  kr 

•  - två eller flera sponsorer    500 kr 

• bidrar med övriga aktiviteter som TS anser varit till nytta för  
föreningen och bidragit till föreningens verksamhet max 500 kr 

 
Under förutsättning att du är berättigad till tävlingsbidrag enligt ovan kommer du även att 
få ersättning för din tävlingslicens/funktionärslicens. TS kan även besluta att enbart lämna 
bidrag med kostnaden för tävlingslicens/funktionärslicens. 
 
Notera att tävlingar/aktiviteter ska vara godkända av TS som tävlingsbidragsgrundande. 
OBS! Klubbtävling såsom seriehoppning/seriedressyr och KM är inte tävlingsbidrags-
grundande om du inte är ansvarig för tävlingen.  
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Styrelsen för Lidingö Ryttarförening (LRF) har beslutat följande: 
Tävlingsbidrag för 2023 kan utgå med max 4000 kr jämte kostnaden för betald ryttar-
licens, dock max f n senior 625 kr/år och senior lektionsryttare 315 kr/år och/eller 
funktionärslicens.  
 
LRF:s sammanlagda utbetalade tävlingsbidrag får dock inte överstiga 50.000 kr under 
2023. Om denna gräns nås kommer samtliga beviljade bidrag att reduceras i motsvarande 
mån. 
 

Ansökan om bidrag ska göras skriftligen och innehålla nedan angiven information och 
ha inkommit till LRF senast den 15 december 2023 för att beaktas. I ansökan ska framgå 
vilken/vilka tävlingar Du deltagit i, resultat, din placering och av hur många, kostnader i 
form av anmälningsavgifter, startavgifter mm.  
 
Av ansökan ska alltid framgå på vilka tävlingar Du deltagit som funktionär och vad Du 
därutöver bidragit med.  
 
LRF lämnar ingen milersättning, ersättning för veterinärbesiktning, uppstallning, häst-
licens, hästhyra, transportkostnader och administrationsavgifter i TDB eller för efteranmäl-
ningsavgift. 
 
Ange Ditt telefonnummer och din mailadress så att vi kan nå dig om vi har några frågor. 
Glöm inte att skriva ditt namn och ett kontonummer på vilket vi kan sätta in bidraget.  
Ansökan jämte förslag på aktiviteter skickas på mail till cattalarsson@telia.com. 
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