Lagpolicy för Ölands Ryttarförening
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.

Värdegrund
Alla som deltar ska verka för att skapa ett gott horsemanship.
Allt tävlande utförs enligt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente (TR).
Alla ryttare behandlas lika.
Vi visar gott bemötande mot varandra, övriga ryttare 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 eller annan gemensam aktivitet som
laget vill göra. Då syftet är att laget ska få en lagkänsla och lära känna varandra och skapa en
VI-känsla.
Ett lag får bestå av fyra ordinarie och två reserver (totalsumma 1800kr) eller vid två lag åtta
ordinarie och två reserver (totalsumma 3000kr).

Utrustning
Lagutrustning såsom schabrak och jacka skall bekostas av sponsring. Ansvarig för detta är
Emma Arvidsson som är en del i den nya sponsorgruppen som kommer ha hand om all
sponsring. Det beslutas även att sponsorgruppen bestämmer vilken lagutrustning som ska
köpas in. Övriga medlemmar kan givetvis köpa samma material, men då till självkostnadspris.
För att ha bättre kontroll över vad som hämtas ut från Höks, beslutar styrelsen att det endast är
Emma Arvidsson som kommer kunna hämta ut lagmaterial från Hööks. Detta meddelas
Hööks skriftligen och muntligen.
Bestälningar sker till Emma Arvidsson 0709-23 42 82, Emma.Arvidsson1992@live.se

Olika roller
Styrelsen:
I samråd med Lagansvarig utse Lagledare.
Årligen arbeta fram tydliga villkor och förutsättningar för årets allsvenska omgångar.
Stödja sponsorarbetet för att lyckas skapa medel till vår lagsatsning.

Lagledare:
Ha god kännedom om hur tävlingen genomförs.
Göra intresseanmälan inom föreningens forum.
Anmäla lag till förbundet.
Anordna en lagträff innan första lagomgången.
Ansvara för laguttagning och att i så god tid som möjligt utse laget plus två reserver. Vid fler
lag i samma division kvarstår endast två ekipage som reserver, dvs ett lag fyra+två, två lag
åtta+två osv.
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 Lagansvarig i styrelsen.
Rapportera resultat till media och i föreningens forum.

Ryttare:
Ryttare som tagit 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.
Ryttaren ska aktivt med bästa förmåga medverka i lagets gemensamma sponsorarbete.

Ryttare och målsman ska på tävlingsplatsen uppträda på ett korrekt och för föreningen
representativt sätt
Ryttare erlägger alltid vid tävling avgifter så som startavgift till förklass, boxhyra och ev
veterinärkostnader.
Ryttare ska vara på tävlingsplatsen i god tid och vara väl förberedd.
Ryttare som tävlar i ponnylag skall i största möjliga mån hjälpa till på vår årliga tävling
Thoreb cup, framför allt med fram- och undanplock.
Ryttare som tävlar i hästlag skall i största möjliga mån hjälpa till på vår årliga tävling
Ölandshoppet, framför allt med fram- och undanplock.
Varje ryttare ska skriva under denna policy innan första omgången.

Ekonomi
Ölands ryttarförening betalar enligt följande:
-

Startavgift för lagklassen
Reseersättning med 18kr/mil för personbil och 45kr/mil för lastbil. Ersättningen gäller
från där hästen är uppstallad.
Ersättning för boxhyra om lagtävlingen pågår över 24 timmar.

För att erhålla reseersättning gäller följande:
-

-

Ryttare skall arbeta som funktionär två heldagar vid någon av de tävlingar som
klubben anordnar. Det är tillåtet att anhörig/vän arbetar i ryttarens ställe. Det måste i
sådana fall tydligt framgå till lagledaren/lagansvarig. Om ryttaren inte fullföljer sina
funktionärsdagar blir ryttaren återbetalningsskyldig.
Rese-ersättningsblankett skall vara kassören tillhanda senast en månad efter avslutad
serie. Blankett finns på föreningens hemsida.
Kassör: Stina Johansson, Gunnarsstorp 101 , 38696 Färjestaden
kassor.orf@gmail.com

Styrelsen för Ölands Ryttarförening
Öland Ryttarförening 2017
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Ryttare

Målsman för ryttare under 18 år

