
* Vi tar inte emot blanketter via post

SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND STYRELSEN@SKHRF.SE I WWW.SKHRF.SE 

Syfte med ansökan:   SM  Agria-Cup  Kaninhoppningens dag 

SÖKANDE KLUBB 
Klubb 

Kontaktperson i klubben 

Postnr Postadress 

Mobil Epost 

OM ARRANGEMANGET 
Tävlingsplats, (kort beskrivning av lokal) 

Datum Ort 

Möjlighet till boende, (kort beskrivning av boendemöjligheter) 

BUDGET 
Beskriv klubbens budget för arrangemanget 

TÄVLINGSPROGRAM 
Beskriv tävlingsprogrammet för arrangemanget 

Ansökan om 
förbundsarrangemang 
SM, Agria-Cup, Kaninhoppningens dag 
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SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND STYRELSEN@SKHRF.SE I WWW.SKHRF.SE 

TIDSCHEMA 
Beskriv tidschemat för arrangemanget 

ÄNDAMÅL MED ANSÖKAN, MOTIVERING OCH MÅL
Beskriv ert ändamål med arrangemanget, motivering för er ansökan och mål med arrangemanget 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Övriga upplysningar som är viktiga för förbundsstyrelsen att veta om 
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SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND STYRELSEN@SKHRF.SE I WWW.SKHRF.SE

SAMTYCKE TILL ERSÄTTNING FRÅN AGRIA

Samtycke till att ersättning från Agria á 1000: - för Agria Cup, á 2000: - för SM, betalas ut i samband med 
godkänd ansökan. * 

   JA  NEJ 

*Gäller vid ansökan för förbundsarrangemang SM och/eller Agria-Cup.

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FRÅN FÖRBUNDET* Bifogade kvitton:
Belopp ni vill ansöka om i kronor (SEK) 

Kort motivering till ansökan om ersättning från förbundet 

*Vid ansökan om ersättning från förbundet samtycker ni till att ersättningen betalas ut i samband med godkänd ansökan.
Ersättning kan inte ansökas om vid annat tillfälle än vid inkommen ansökan enligt denna blankett i enlighet med ansökningsperioden för 
förbundsarrangemanget. 

Gireras till Plus/Bankgirokonto nr: Endast för SKHRFs anteckningar 

Sökande klubbs underskrift Kontrollräknad Attest 

Bokförd Utbetalningsattest 

UNDERSKRIFT 
Datum Ort 

Sökande klubbs underskrift 
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