Søknadskjema for satsingsryttere
(søknadsfrist 1. desember 2010)

Utstyrsavtale gjennom Sk Rye for sesong 2011
Sportsklubben Rye har gleden av å kunne tilby klubbens satsingsryttere en fordelaktig utstyrsavtale med
Spinn Sykkelshop Storo.
Søknaden sendes ferdig utfylt til sponsoransvarlig i hovedstyret som et innskannet vedlegg
(erikjohansen@hotmail.com).
Sponsoransvarlig vil sammen med gruppeledere vurdere alle innkommene søknader og gi en innstilling til
hovedstyret. Hovedstyret oversender endelig liste over satsingsryttere i Sk Rye som ønsker utstyrsavtale til
Spinn.

Det søkes om følgende sponsorstøtte:
Kjøp av sykkel til svært gunstige priser som forhåndsbestilles på Spinn Storo innen 20. november 2010. For
tiden gjelder tilbudet toppmodellene til Vipera på henholdsvis terreng, landevei og tempo. Videre gis det
gode avtaler på sykkelutstyr fra dekk og slitedeler til bekledning. All bestilling, betaling og levering gjøres
direkte med Spinn Storo. For spørsmål, ta kontakt med sponsoransvarlig.

Det stilles følgende krav til satsningsrytterne (dette er en del av beslutningskriteriene):
Holdninger – opptre med god sportsånd og være bevisst at man er et forbilde for andre og yngre utøvere
Deltagelse i fellestreninger i Sk Rye (tilpasses individuelt, men et minimum må oppfylles)
Delta på de treningssamlinger som er tilrettelagt for satsningsgruppen
Krav til deltagelse i prioriterte ritt
Følge lagets strategier i forbindelse med ritt
Være lojal mot våre sponsorer
Benytte sykkelbekledning etter lagets regler i forbindelse med ritt, fellestreninger og opptreden i media
Møte opp på Sk Rye klubbkvelder
Stille opp i relevante klubbmesterskap
Overholde idrettens dopingbestemmelser
Skrive minst to innlegg på sin egen Rye-blogg om egen satsing i løpet av sesongen. Hvert innlegg må
inneholde minimum et bilde.

Disse kravene vil bli satt opp i en egenerklæring som hver satsningsrytter må undertegne. Brudd på disse
kravene vil kunne føre til ekskludering fra avtalen og i grove tilfeller ekskludering av Sk Rye. Jevnfør NIF
straffebestemmelser for norsk idrett.

Meritter: Dine resultater i ritt fra 2010-sesongen:

Nedlagt treningsarbeid 2010 (legg gjerne med kopi av treningsdagbok):

Planlagt treningsarbeid høsten/vinteren 2010/2011:

Målsetting: Hvilke ritt skal du å delta i 2011-sesongen og hva er dine ambisjoner:

Syklistens/søkerens navn:
Ønsker kjøpe følgende sykkeltype(r) (terreng/landevei/tempo/ingen):
Syklistens alder (pr 31.12.11):
Tlf.
E-postadresse:
Underskrift:

Utfylt søknad returneres til erikjohansen@hotmail.com

