FÖL & UNGHÄSTBEDÖMNING ansluten till
UNGHÄSTCHAMPIONAT 2016 ( 15-16 oktober 2016 )
Följande avtal träffas mellan SIF stiftelse för Avel och namn…………………………………………
Org nr / person nr : ………………..……………. Kontakt person: …………………………………….
Adress: …………………………… Postadress:……………………………. Tel: ……………………..
Epostadress: …………………………………………………………
för att reglera förhållanden mellan parterna vad gäller anordnande av föl- och unghästbedömningar
som kvalificerar till unghäst-championat 2016. Deltagande i Championatet är kostnadsfritt för de
utvalda unghästarna. Eventuell hyra av box vid Championatet är en separat uppgörelse mellan
unghästägaren och platsen för championatet.
Agria Djurförsäkringar sponsrar SIFavels unghästchampionat.
Arrangemangets Huvudman är SIF stiftelse för Avel.
Regelverk för arrangerande av bedömning enligt SIFavel unghästbedömningsreglemente.
För möjlig registrering av resultat i Worldfengur krävs:
1. Att anordnaren och platsen är godkänd av SIF stiftelse för Avel.
2. Att FEIF godkänd domare används
3. att anordnaren använder den sekretariatsfunktion som finns i www.icesale.se för att registrera
anmälningar och resultat. För att kunna använda icesale krävs att anordnaren skaffar ett
Paysonkonto. Information om hur det går till finns på bilaga 2. Bedömningsresultat skall mailas
till avelskansli@sifavel.se.
4. Att alla deltagande hästar är idkontrollerade och chipmärkta. Hästar 1 år och äldre skall vara
registrerade i Worldfengur. Id kontroll skall utföras i samband med bedömningen.

Anordnaren administrativa åtaganden
P1

Anordnaren planerar och bjuder in till föl- och unghästbedömning ( Islandshästar i åldrarna 0
– 4 år, dvs födda 2012 – 2016) under sensommaren och hösten 2016. Sista datum för
anordnande av sådan mönstring är 2016-10-02. Till championatet har hästar i ålder 0 - 3 år
möjlighet att kvalificera sig.

P2

Anordnaren förbinder sig att använda av FEIF godkänd domare som dessutom gör
bedömningen i enlighet med SIFavel unghästbedömningsreglemente. Vidare förbinder sig
Anordnaren att försäkra sig om att domaren nyttjar för ändamålet framtagen sekretariats
funktion i icesale.se . Godkända domare är de som examinerade enligt FEIFs system.

P3

Det finns två alternativ för Anordnaren att ta emot anmälningar till bedömningarna:

alt 1

att anordnaren tar emot en manuell betalning och anmälan. Därefter matar anordnaren
manuellt mata in anmälningarna i Icesale för att öppna sekretariatsfunktionen.

alt 2

att anordnaren använda Icesale och att varje hästägare själv anmäla sin häst över nätet.
I båda fallen får SIF stiftelse för Avel informationen innan bedömningen sker.

P4

Anordnaren förbinder sig att i samband med annonsering och marknadsföring av eventet
tydliggöra att SIF avel är initiativtagare och huvudman för Championatet samt att Agria är
sponsor. Representanter för Agria har rätt att närvara och marknadsföra Agria i samband
med föl och unghästbedömningen.

P5

Anordnaren förbinder sig genomföra arrangemang i och med detta avtal tecknande. Vid
behov av att ställa in arrangemang skall detta ske senast 14 dagar före bedömningsdagen.

Anordnaren ekonomiska åtaganden
P6

Anordnaren förbinder sig att betala 100 kronor per deltagande /anmäld häst till
championatets konto via till Icesale, om anordnaren valt faktura / manuell anmälan. Detta
sker när anordnaren stänger anmälan och därmed öppnar sekretariats funktionen i icesale.
Om anordnaren valt att låta hästägarna själv betala och anmäla via Icesale som
anmälningsportal, dras automastisk 100 kr per anmäld häst i samband med att man stänger
arrangemanget för anmälan.

P7

Anordnaren bekostar domare och lokal och övriga kostnader samband med sitt
kvalarrangemang.

SIF avels Administrativa åtaganden
P8

SIFavel ansvarar för marknadsföring av Championatet och är huvudman för detsamma.

P9

SIFavel ansvarar för sponsoravtal i samband med Championatet.

P 10

SIFavel ansvarar för sammanställning av alla mönstringar görs och att de som kvalificerat
sig till finalen erhåller information om detta senast 2016-10-06

P11

SIFavel ansvarar för att websida ( icesale ) med alla anmälda hästar och alla resultat finns
och uppdateras löpande.

SIFavels Ekonomiska åtaganden
P12

SIFavel svarar för att driva och bekosta Championatet med domare, lokal och priser.

Avtalet är upprättat i två exemplar varav parterna behåller var sitt.
Avtalat datum för kvalbedömning: ______________ Bokad domare: ______________________
För SIF avel

För Anordnaren

Ort & datum___________________________

Ort & datum___________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________
Namnförtydligande

__________________________________
Namnförtydligande

