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Nordiske Affiliates-avtale 

 
1. Formål 

Avtalens formål er å regulere den enkelte parts forhold til Nordiske Affiliates herunder 
rettigheter og forpliktelser i samarbeidet. Denne avtale er en formalisering av den muntlige 
avtale fra 2015 mellom partene. 

2. Parter 

Avtale om deltagelse i Nordiske Affiliate-samarbeidet er inngått mellom NRHA Norway, 
NRHA.DK, og NRHA.fi 

Denne avtalen er ikke til hinder for at partene i den Nordiske Affiliates samarbeide har eller 
inngår særskilte avtaler seg i mellom. Nordiske Affiliates -avtalen har ingen innvirkning på 
slike avtaler med mindre dette særskilt fremgår. 

3. Partsopplysninger 

Oversikt over hvilke parter som til enhver tid er medlem i Nordiske Affiliates -samarbeidet og 
beskrivelse av partenes samfunnsmessige oppgaver og roller, finnes på websiden til de 
respektive affiliates. 
På samme nettsted finnes en samlet oversikt over hvilke data og tjenester som er tilgjengelig 
i den Nordiske Affiliates-avtale. Informasjon om alle parters kontaktpersoner og annen 
kontaktinformasjon er lagt ut på disse nettsteder. Partene i denne avtalen forplikter seg til å 
gjøre kjent denne avtalen ovenfor sine medlemmer ved publisere dette dokumentet på sine 
respektive websider. 



  

4. Avtaledokumenter og rang 

Ved undertegning av dette avtaledokument aksepterer partene de rettigheter og plikter som 
fremgår av Generelle vilkår. 

1. Generelle vilkår 

Medlemmene kan starte i NRHA Norway, NRHA.DK, NRHA Finland og SRHA klasser 
med det medlemskap de har i sitt hjemlands affiliate.  

Year End Awards og LTE 

Medlemmer som vinner penger i NRHA.No, NRHA.DK og NRHA.Finland klassene 
tilgoderegnes i Year End Awards i kategoriene Open, Non Pro, Rookie og Youth. 
Hvis en rytter er medlem i to eller flere affiliate er han berettiget til å delta i Year End 
Awards i de affiliates vedkommende er medlem i. Inntjente penger i alle affiliates 
rytteren er medlem i må tilgoderegnes rytteren i Year End Awards rankingen.   

Premiepenger vunnet i NRHA Norway, NRHA.dk, NRHA Finland klasser gjelder i 
livstids earnings i de respektives affiliate sin ranking.  

Rapportering 

Year End Awards perioden er fra 01.01 til 31.12 hvert år. Partene i denne avtalen 
forplikter seg til å rapportere inntjente penger for de rytterne som er medlem i to eller 
flere affiliates senest 15 januar hvert år. Hver Affiliate er pliktig til å holde seg 
oppdatert og ha oversikt om hvilken av sine medlemmer er også medlem i en eller 
flere affiliates. 

5. Ikrafttredelse og varighet 

Avtalen trer i kraft 01.01.2018 og løper til den sies opp av en eller flere av partene 

6. Undertegning 

Avtalen er undertegnet i 3– tre – eksemplarer, ett til hver av partene 

 

 

 


