Stovner Hundeklubb
Egenerklæring og søknad om støtte ved landslagsdeltagelse,
for medlemmer i Stovner Hundeklubb.
.......................................................................................................................................
Navn, mailadresse med blokk bokstaver.

………………………………………………
Søkers bankkontonummer

Det søkes om støtte til deltagelse i følgende arrangement(er):
.......................................................................................................................................
Arrangement, sted/land arrangementet holdes

Regler for støtte til landslagsdeltagelse i Stovner Hundeklubb.
Fastsatt i styremøte 13. november 2013.
Regler for støtte til medlemmer av Stovner Hundeklubb (SHK) som deltar på landslag i grener som er
Stovner Hundeklubb sine satsningsområder, agility, brukshund, lydighet, rallylydighet og smeller.
Arrangementene det gis støtte til er: Nordisk mesterskap, Europa- eller Verdensmesterskap som er
gjennom NKK eller NBF og er FCI godkjente. For brukshund er det mulig å søke om tilskudd også for
Norgesmesterskapsdeltakelse i Brukshund.
For å bli vurdert som mottaker av støtte, kreves det at søker:
• Har vært medlem av Stovner Hundeklubb i minimum et kalenderår (1/1-31/12).
• Er en aktiv utøver for Stovner Hundeklubb, og har sitt hovedmedlemskap i SHK. Med det
menes at medlemmet bidrar aktivt på treninger og stiller seg til disposisjon for eventuelle
lagkonkurranser, og er en god og positiv representant for klubben.
• Medlemmet skal profilere Stovner Hundeklubb i sin konkurransedeltagelse. Det aksepteres at
man må gå i landslagsdrakt under Nordisk/EM/VM- konkurransene, men ellers skal søker
bære synlige SH-effekter i sin konkurransevirksomhet, evt. ved et påsydd klubbmerke. Dette
er et absolutt krav.
• Som grunnlag for vurdering kreves at søker hjelper til på minimum en klubbdugnad og en
konkurranse arrangert av SHK. Hvis kravene nevnt ovenfor ikke er innfridd før mesterskapet
det søkes støtte til arrangeres, vil det ikke utbetales støtte før medlemmet har innfridd kravene
til støtte, og dette innen 31/12 samme år, etter 31/12 strykes søknaden. Hvis søker ikke
profilerer Stovner Hundeklubb i sin konkurransedeltagelse avslås søknaden. Støtte bortfaller
også dersom søker viser usportslig opptreden.
Beløp som gis i støtte pr.ekvipasje vil kunne være inntil, hvis mesterskapet arrangeres
• Innenfor Norden: kr. 1.500. • Utenfor Norden: kr. 2.000. - dog oppad til maks totalt kr. 3.500,- pr. kalenderår.
• For hundeførere som deltar med flere enn 1 hund, vil hund nr. 2 motta halv støtte.
• Søknadsfrist 1.august deltakeråret.
Støtten utbetales etterskuddsvis. Søknader skal sendes til søkers hoved-grenkomite.,
Søkerens hoved-grenkomite i SH kan avvike fra gjeldende beløpsstørrelse ved mesterskap utenfor
Europa, men maksimumsbeløpet settes til kr. 5.000. -. Det gjøres oppmerksom på at denne øvre
beløpsgrense kun kan benyttes i unntakstilfeller.
Jeg bekrefter at jeg oppfyller alle kravene, samt at jeg har satt meg godt inn i regelverket for «Regler for støtte til Landslag i
Stovner Hundeklubb»

.......................

........................................................................................................

Sted/dato

Søkers signatur, håndskrevet

Egenerklæring og søknad sendes til den respektive grenkomite, som skal behandle og eventuelt
innvilge/avslå søknaden.

Stovner Hundeklubb
Innstilling fra grenkomitè.
Det påfølgende utfylles av respektive grenkomité.

Vedr. søknad angående støtte til landslagsdeltakelse for:

.......................................................................................................................................
Søkers navn, mailadresse med blokk bokstaver.

Er behandlet i .....................................komiteen.

Dato/sted.........................................
.

Søknaden anbefales:

innvilget / ikke innvilget

(Stryk det som ikke passer.)

Kort begrunnelse ved evt. avslag:

........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
Komitéleders signatur og dato.

Egenerklæring/søknad/innstilling fra grenkomité sendes til styret ved kasserer for
utbetaling ved «innvilget», og ved avslag sender komiteen skriftlig melding til søker.

