
Ansökan om medel från SURF-Fonden

Vi är en ridskola som vill finnas för alla. Vi önskar att fler ska få möjlighet att vara i den fantastiska miljö som SURF är. 
För att ge fler barn och ungdomar möjligheten att fortsätta, eller börja, rida hos oss på Södra Umeå Ryttarförening har 
vi nu startat SURF-Fonden. Som ett stöd när det är ekonomiskt svårt.

Fonden är till för barn och ungdomar upp till 18 år. Om man beviljas medel från SURF-Fonden så står ridskolan, tillsammans 
med sponsorer för halva terminsavgiften. Den med låg inkomst på grund av exempelvis studier, arbetslöshet, separation, 
sjukdom eller att man nyss flyttat till Sverige kan ansöka om medel från SURF-Fonden. 

Fyll i ansökningsformuläret här nedan. Din ansökan är hemlig – inga andra än beslutsgruppen för SURF-Fonden vet 
vem som söker och det syns eller meddelas inte någonstans. 

Ansökan gäller för Höstterminen 2023. Sista ansökningsdag är söndag den 7 maj. Senast den 31 maj 2023 får du 
besked om du beviljats medel.

Maila ifylld ansökan till fonden@sodraumearf.se eller skicka per post till:

Södra Umeå Ryttarförening 
Att: Susanne Backman 
Stöcksjö kustväg 30 
905 80 Umeå

Varmt välkommen med din ansökan!

Barnets namn Vårdnadshavare
Namn: Namn:
Ålder: Telefonnummer:
Ev. Telefonnummer: Epost:
Berätta om varför ni ansöker om medel från SURF-Fonden:

Rider barnet på ridskola idag?          Ja               Nej

Beskriv barnets rid- och/eller hästvana (inga problem att inte ha vana, vi har nybörjargrupper också):

Eventuell övrig info till beslutsgruppen:

Dagens datum:

I enlighet med GDPR sparas ansökan så länge som behövs för beslutsprocessen, dock högst i ett år.
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