Avtal tävling privat arrangör
Officiell tävling i Svenska Islandshästförbundets regi där Arrangör är ett
Företag/Juridisk person.

Detta avtal gäller för tävling avtalad mellan Svenska Islandshästförbundet och
Företaget/Juridisk person (nedan kallad Arrangör):
___________________________________________________
Organisationsnummer: __________________________________
Tävlingen: ___________________________________________
Datum då tävlingen genomförs: _____________________________

Genom detta avtal regleras det operativa genomförandet med Arrangören.
Del av målsättning med SIFs tävlingsverksamhet är att en tävling uppmärksammas av
omgivning och upplevs som intressant och mervärdesfyllt av alla delaktiga på ett
tävlingsevent.
På en tävling finns alltid intressenter, såsom ryttare i alla åldrar och på olika nivåer i
utvecklingen, funktionärer med olika uppdrag, publik (från experter till nyfikna nya), media,
sponsorer, kommuner och/eller myndigheter med flera.
Denna tävling genomförs sportsligt korrekt med gällande FEIF/SIF:s reglementen, policys
med mera i fokus, det vill säga på samma sätt som om Arrangör vore en SIF-förening.

SIF ansvarar för:
• Godkännande av Arrangörens ansökan att genomföra en officiell tävling samt att
tävlingsproposition läggs upp på IndTA.
• Att Arrangör har tillgång till samma tillgängliga system, resurser och förutsättningar
(inom FEIF/SIF) för tävlingens genomförande som en SIF-förening.

Arrangör ansvarar för:
• Att teckna och finansiera samtliga nödvändiga försäkringar som motsvarar de som
SIF har för motsvarande arrangemang. SIF förbehåller sig rätten att göra en
utvärdering av Arrangörens försäkringar för denna tävling.
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Ekonomi
• SIF fakturerar Arrangören för en engångslicens motsvarande tävlingsnivå för denna
tävling alternativt en årslicens på 7000 kr enligt överenskommelse.
SIF fakturerar ingen moms.
Nivå 1 och lägre

7 000 kronor

Nivå 2 och lägre

4 000 kronor

Nivå 3, 4 och inofficiella tävlingar där
Sportfengur och IndTA utnyttjas
•

1 000 kronor

Sätt ett kryss i rutan om du vill lösa årslicens eller redan har löst årslicens ☐

Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit varsitt.

För SIF
________________________________________
Plats o datum
________________________________________
Namn
________________________________________
Namnförtydligande

För Arrangör
________________________________________
Plats o datum
________________________________________
Namn
________________________________________
Namnförtydligande
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