
Frillesås Rid- och Körklubb    
Frillesås Ridhusväg 38                                      
439 62 Frillesås                                              

 
Välkommen till FRK  
som tävlingsryttare! 

 
ÖVERENSKOMMELSE  
 
Följande överenskommelse har idag träffats mellan Frillesås Rid- och Körklubb, nedan kallad FRK,  
och __________________________________, nedan kallad Ryttaren. 
 
Ryttaren kommer att tävla för FRK och därmed representera klubben år _____  
 
Avtalet löper under ett kalenderår.  
 
FRK erbjuder:  
 

• Att stå för en startavgift till en klass av ryttarens eget val av start under året från lokal nivå och uppåt. Hela 
avgiften betalas av ryttaren via TDB, och återbetalas i januari året därpå om ryttaren åtföljt de uppgifter 
som finns beskrivet i ryttaravtalet. Gäller ej meetingavgift, cupavgifter etc. 

• Vid lagtävlan står FRK för lagledare, som sköter laganmälan, sammankallning till möten och eventuella 
träningsmöjligheter 

• Att vid lagtävlan stå för anmälningsavgiften för laget till aktuell cup/division. Om laget tar sig vidare till 
final står FRK för samtliga anmälningsavgifter i finalomgången.  

• Vid SM-deltagande i svenska ridsportförbundets godkända grenar bidrar FRK med 3 000kr till lag och          
1 500kr till individuell start (gäller ej voltige, se punkt nedan).  

• Vid SM-deltagande i voltige bidrar FRK med startavgiften till lag, par och individuellt.  
• Subventionera en träning till ryttare som ska vara med i lagtävlan (Allsvenskan el motsvarande) inför 

första omgången (1500kr till hela laget).  
• Lån av schabrak till dressyr/hoppning vid tävling 
• Vid årsmötet dela ut pris till klubbens bästa tävlingsekipage i respektive tävlingsgren (där avtalet är 

påskrivet) 
 
Ryttaren förbinder sig: 
  

• Att vid alla tävlingar följa Ridsportförbundets regler enligt gällande tävlingsreglemente och Code of 
Conduct från Svenska Ridsportförbundet för hästar 

• Att uppträda som en god ambassadör för FRK i alla tävlingssammanhang  
• Att uppträda sportsligt mot funktionärer och medtävlande.  
• Att alltid sätta sin egen, hästens och omgivningens säkerhet främst.  
• Att ansvara för sina medhjälpares uppträdande på tävlingsplatsen.  
• Att aktivt stötta FRK:s tävlingsverksamhet med ideella insatser genom att själv (eller via ombud) vara 

funktionär vid klubbens tävlingar vid minst två tillfällen per år på lokal nivå eller högre (hela dagar), 
och/eller att agera grenledare/lagledare, sitta med i tävlingssektion eller styrelse eller på annat sätt bidra 
till att utveckla FRK:s tävlingsverksamhet.  

 
Ovanstående har lästs och godkänts av ryttaren eller målsman om ryttaren är under 18 år. 
Efter påskrift ska avtalet scannas/fotograferas och sedan mailas till kassor@frk.name  
Ort, datum     
 
________________    
 
 
_________________________________________ 
Ryttare/Målsman (om ryttaren är under 18 år) 

mailto:kassor@frk.name

