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Ansökan om enstaka bidrag
Föreningens namn
Tyresö Ryttarförening

Rubrik som förklarar vad ni söker bidrag för
Enstaka bidrag  Hindermaterial för hästhoppning

Beskriv vad bidraget söks för
Vi söker ett ekonomiskt bidrag för att kunna utöka vår hinderpark för att kunna möjliggöra att ha ponnyhoppning på en högre nivå än vad vi
haft förut historiskt.

Beskriv till vilket syfte ni söker bidraget och hur ni planerar att uppnå syftet
Våra barn & Ungdomar har haft stora framgångar de senaste åren i allsvenska div 3, trots att de är ridskoleekipage med helt andra
förutsättningar. I allsvenskan tävlar de mot privata ekipage
Syftet är att ha en hemmatävling i Div 1 och att våra ekipage ska få tävla på hemmaplan.
Vi kan nämligen ha lokaltävlings klass också för våra egna ryttare. Vi uppnår syftet genom att kunna erbjuda alla våra träningsgrupper att se
en kvalitativ tävling på högre nivå på hemmaplan och att även ett antal av klubbens ryttare kommer kunna delta som förebilder/idoler.
Många externa förebilder kommer att visa upp sig o tävla just för att en av klasserna kommer vara Allsvenskan Div 1. Förebilder skapar
engagemang och drömmar
Klubben har stor erfarenhet av att arrangera tävlingar  men då har det mest varit dressyrtävlingar och på en lägre nivå än den här. Det beror
just på att klubben saknar en tillräckligt stor hinderpark för den här nivån av tävling.
Beskriv vilken målgrupp som bidraget avser att gagna och hur ni planerar att attrahera den målgruppen
Målgruppen är klubbens Barn & unga. Vi vill kunna stimulera dem till att fortsätta träna och tävla på den här nya nivån. Vi som förening
behöver uppgradera hinderparken för att vara godkända att arrangera tävlingar på den här nivån.

Uppge eventuella samarbetspartners samt hur de planerar att bidra till det ni söker bidrag för
En av våra samarbetspartner är ridsportsförbundet. Av dem kommer vi att kunna låna/hyra tidtagarutrustning. Den används så pass sällan
så det är bättre att låna in. De kommer även att supporta oss i själva arrangemanget inför och under.
En egen hinderpark har klubben användning av i framtiden i den vardagliga träningen

Övriga upplysningar
Vi önskar gärna att få bidraget utbetalt i förskott innan tävlingen eftersom hinderparken behöver införskaffas då.

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till ansökan
.
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Nedan anger ni storleken på respektive relevant intäkt och omkostnad. E-tjänsten beräknar underskottet som
återstår när alla intäkter och omkostnader är angivna. Underskottet utgör det ansökta beloppet. Har ni ingen
beräknad intäkt/omkostnad ange 0.

Budgeterade intäkter (kr)
Avgifter (exempelvis biljettintäkter eller deltagaravgifter)
28000 i deltagaravgifter
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
0
Övriga intäkter
1500

Budgeterade kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
6000 till licenserade domare, banbyggare
Resor/transporter
500
Lokalhyra
0
Utrustning/material
20000 i nyinköp av hindermaterial
Marknadsföring
500 (programkostnad)
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
14260
Specificera övriga kostnader
Equipe App 2000:, Funktionärsmat/inköp café 1200:, Priser 5000:, Kontorsmateriel 1000:, Förbundsavgifter 2400:, Payex 660:, Digitalt
tidssystem 2000:

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
29500
Summa kostnader
41260
Egen finansiering anges här
ca 5000 i hindermateriel
Ansökt belopp
11760
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