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Bytte av representasjonsklubb 

 
§130, b) Ved sportslig representasjon kan overgang til annen klubb skje pr. 1. januar. Melding til NRYF om 
overgang skal følges av skriftlig godkjenning fra den klubb rytteren forlater.  
c) Ved bytte av bosted i løpet av året, som medfører at det ikke lenger er praktisk eller rimelig å delta for en klubb på 
det tidligere bosted, kan NRYF gi dispensasjon for overgang. Dispensasjonsspørsmål behandles når det foreligger 
skriftlig søknad fra vedkommende rytter, med skriftlig uttalelse fra begge klubbene. Før individuelle NM og lag-NM 
gjelder uansett en karenstid på 30 dager. En rytter må også representere samme klubb i NM og lag-NM samme 
kalenderår. Barn t.o.m. 12 år som melder overgang har full rett til å delta aktivt i konkurranser for ny klubb straks 
overgangen er registrert uansett tidspunkt på året. 
 
Vennligst skriv med trykte bokstaver     
 
Jeg ønsker nå å representere …………………………………klubb fra ……………(dato) og fremover. (Se § 130) 
 

 
Navn: _____________________________________    Lisensnr./Født: __________________________   
 
Adresse: __________________________________ Postnr./sted: _____________________________  
 
Mobiltlf.:   _______________ E-post: ______________________________ Faks: _______________ 
 
Vil du samtidig være medlem av flere rideklubber?  Ja ____ Nei ____   
 
I så fall; hvilke  __________________________ 
 
  __________________________ 
 
  __________________________ 
Jeg bekrefter å ha meldt meg inn i og betalt medlemskontingent til min nye klubb. 
 

Jeg har startet for min gamle klubb i år: Ja    Nei  (Hvis Ja kreves egen dispensasjonssøknad til TKR) 
 
 
Underskrift: _______________________________________ Dato: _________________ 
 

Bekreftelse fra gammel klubb* 
 
På vegne av ______________________________ klubb bekrefter undertegnede at overnevnte har 
gjort opp alle sine forpliktelser i vår klubb og står fritt til å representere en annen klubb. 
 
For _________________________Klubb 
 
 
__________________________________Underskrift 
 
 
__________________________________ 
Funksjon i klubben + evt. stempel 
 
*) Er obligatorisk 
 
Dersom skjemaet sendes med post skal alle underskrifter være i orginal. 
Ved elektronisk postgang er prosedyren som følger; Søker sender ferdig utfylt skjema som mail-
vedlegg til sin gamle klubb.  Etter behandling i gammel klubb sendes fullstendig utfylt skjema 
direkte til andreas@rytter.no , med kopi til søkeren. 
 
 


