Lagpolicy för Ölands Ryttarförening 2018
Detta dokument är utarbetat av Ölands Ryttarförening för att skapa tydlighet för lagledare och
lagryttare inom hoppning och dressyr. Dokumenten gäller alla divisioner för såväl ponny som
häst. Max 1 lag per division får anmälas.

Värdegrund
Alla som deltar ska visa ett gott horsemanship.
Allt tävlande utförs enligt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente (TR).
Alla ryttare behandlas lika.
Vi visar gott bemötande mot varandra, övriga ryttare, hästar/ponny och ledare både inom
föreningen och utanför.

Hoppning
Div 3
LD-LD+

Div 2
LC-LC+
1m-1,05m

Div 1
LB-LA
1,15m-1,25m

Ponny

Div 3
LC:1-LB:1

Div 2
LB:1-LA:1

Häst

LC:2-LB:2

LB:3-LA:3

Div 1
Lagtävlansprogram
2013-LA:P1 2004
2st Msv C:2
1st Msv B:2

Ponny
Häst

Elit
LA-MsvB

Dressyr

Aktivitetspeng
Varje lag har en aktivitetspeng på 300kr/ekipage och år.
Aktivitetspengen kan användas till ex gemensam träning / aktivitet som laget vill göra eller ex
utrustning.
Syftet är att laget tillsammans ska få en lagkänsla och lära känna varandra och skapa en VIkänsla.
Ett lag får bestå av fyra ordinarie och två reserver (max 1800kr.)

Utrustning
Förening kommer att handha schabrak som skall användas vid lagtävlingen dessa ansvarar
lagledaren för och de ska samlas in och tvättas mellan varje omgång.
Efter avslutad lagtävling skall schabraken förvaras i Tryggestad.

Olika roller
Styrelsen:
I samråd med ansvarig utse Lagledare.
Årligen arbeta fram tydliga villkor och förutsättningar för årets allsvenska omgångar.
Lagledare:
Göra intresseanmälan inom föreningens forum.
Informera styrelsen hur lagens sammansättning ser ut innan anmälan om lagen görs.
Ha god kännedom om hur tävlingen genomförs.
Anmäla lag till förbundet.
Anordna en lagträff innan och efter lagtävlingen.
Ansvara för laguttagning och att i så god tid som möjligt utse laget plus två reserver.
(enligt beslut kommer endast ett lag per division få anmälas)
Ge ryttare information om tid, plats och regler. Är ryttaren minderårig ska även målsman
tillhanda ha samma information.
Rapportera underlag för LOK-stöd och SISU-bidrag till ansvarig i styrelsen.
Rapportera resultat till media och i föreningens forum.
Ryttare:
Ryttare som tagits ut av lagledaren att representera föreningen i lag i ridsportsförbundets
allsvenska ska alltid deltaga i såväl tävling, träning som möten och aktiviteter som anordnas
av lagledaren eller föreningen.
Ryttare och målsman ska på tävlingsplatsen och uppträda på ett korrekt och för föreningen
representativt sätt
Ryttare / målsman erlägger alltid vid tävling avgifter så som startavgift till förklass, boxhyra
och ev veterinärkostnader.
Ryttare och målsman ska vara på tävlingsplatsen i god tid och vara väl förberedd.
Ryttare och målsman som tävlar i lag i hoppning skall hjälpa till minst 1 (en) heldag på
Ölandshoppet/Thoreb cup.
Ryttare och målsman som tävlar i lag i dressyren skall hjälpa till minst 1 (en) heldag av de
dressyrtävlingar ÖRF anordnar.
Varje ryttare / målsman ska skriva under denna policy innan första omgången.
Målsman ska genomgå föreningens föräldrarutbildning.

Ekonomi
Ölands ryttarförening betalar enligt följande:
-

Startavgift för lagklassen
Ersättning för boxhyra om lagtävlingen pågår över 24 timmar.

Nedan intygar Jag / Vi att vi har läst igenom lagpolicyn för året 2018.

DIV ________________________

Lagledare _________________________

Styrelsen för Ölands Ryttarförening
Öland Ryttarförening 2018

______________________________

_______________________________

Ryttare

Målsman för ryttare under 18 år

