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Allmänt 

Lagtävlingarna syftar till gemenskap och engagemang i klubben och framförallt att ha roligt 

tillsammans! 

I de lägre divisionerna får alla som av lagledaren bedöms ha rätt nivå rida i laget vid något 

tillfälle under säsongen. I högre divisioner kan det bli frågan om uttagning. Se närmare vad 

som gäller för varje division nedan.  

Anmälan om intresse ska ske till lagledare. Lagledaren utses i god tid av klubbens styrelse. 

För att ekipage ska vara aktuellt för lagdeltagande bör ekipaget vara klart för den aktuella 

divisionens finalklass. 

Lagledare, ryttare och föräldrar som representerar Hamre RK ska uppträda på ett ansvarsfullt 

och trevligt sätt mot varandra, hästarna/ponnyerna samt övriga medtävlande. 

Hästarna/ponnyerna sätts alltid först. Se bilaga ”Ridsportens ledstjärnor” 

 

Lagledarens ansvar 

- Komma med ett glatt humör. 

- Informera alla lagdeltagare om var lagpolicyn finns (på klubbens hemsida, 

www.hamreridklubb.se) och att dessa regler ska följas.  

- Ta ut lag enligt principer nedan för resp division. 

- Hålla en förberedande träff för alla intresserade.  

- Anmäla laget/lagen genom kontakt med kassör.  

- Vara med på tävlingarna eller utse en lämplig ”vikarie”.  

- Vara tillgänglig för ryttarna under tävlingen och se till att någon håller koll på lagets 

resultat under lagklassen och ansvar för att startlistor för laget lämnas in i tid.  

- Ansvarar för att alla i laget/lagen går banan tillsammans.  

- Vara inläst på de speciella lagregler som gäller resp division. Ryttare/Föräldrar ansvarar 

själva för TR´s regler.  

 

Ryttare/förälders ansvar 

- Komma med ett glatt humör. 

- Hålla sig informerad och anmäla i god tid till förklassen (om man avser att rida den).  

- Ansvara för sin egen framridning och hålla rätt på sin starttid. Om man önskar hjälp så 

meddelar man lagledaren i god tid.  

- Vara beredd att åka på alla tävlingsomgångar (om inget annat överenskommits i 

förväg). Om ryttaren inte är uttagen till någon omgång, bör man ändå följa med som 

stöd till övriga lagmedlemmar  

- Utan diskussioner acceptera lagledarens uttagningar och beslut.  
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- Att vara väl tränad inför uppgiften och i möjligaste mån delta eller närvara på lagets 

gemensamma träningar.  

- Vara på tävlingsplatsen i god tid.  

- Ekipage som företräder klubben bör använda klubbschabrak under tävlingsdagen och 

gärna bära klubbjacka mellan klasserna. Schabrak får man av klubben (kolla med 

lagledare hur det ska hämtas ut) och jacka kan köpas till subventionerat pris. 

- Föräldrar/ryttare/lagledare har ett gemensamt ansvar att dokumentera 

tävlingsomgångarna och ta kontakt med media och skicka info/bilder till ansvarig för 

sociala medier. 

 

Uttagningsprincip per division 

Div 3 

Laguttagning genom lottning (om det är fler som vill vara med än vad det finns platser) bland 

de som anmält intresse och är på rätt nivå enl lagledarens bedömning. Man kan bli bortlottad 

max en gång per serie. För att få rida finalen måste man ha deltagit i någon omgång. Den som 

ev blir bortlottad blir reserv och ingår fortfarande i laget vilket innebär att man följer med till 

tävlingen och deltar i gemenskapen med laget. 

Div 2 

Laguttagning genom lottning (om det är fler som vill vara med än vad det finns platser) bland 

de som anmält intresse och är på rätt nivå enl lagledarens bedömning. Man kan bli bortlottad 

max en gång per serie. För att få rida finalen måste man ha deltagit i någon omgång.  Den som 

ev blir bortlottad blir reserv och ingår fortfarande i laget vilket innebär att man följer med till 

tävlingen och deltar i gemenskapen med laget. 

Div 1 (+Elit) 

I div 1 och Elit görs uttagning av lagledare. Uttagningen görs i god tid innan varje omgång, men 

kan ändras ända fram till klassens start om något oförutsett inträffar (ex sjukdom, skada, 

ekipaget är inte i form). För att få rida finalen måste man ha deltagit i någon omgång.  Även 

här vill vi att alla som är aktuella för lagdeltagande ska känna att de tillhör laget och vara med 

så mycket som möjligt även om man inte blir uttagen till varje omgång. 

 

Ersättning 

Hamre RK betalar anmälningsavgift för laget. För deltagarna betalar klubben (i efterhand) ev 

förklass, ev veterinäravgift samt milersättning (18,50 kr per mil) räknat från klubbens 

anläggning. För att få ersättning för dessa kostnader ska en blankett lämnas in (finns på 

www.hamreridklubb.se/tävlingar) efter tävlingen.  

  

http://www.hamreridklubb.se/tävlingar
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Ridsportens ledstjärnor 

 

HÄSTEN 

Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför 
omvärlden 
 

Jag behandlar alla hästar med respekt 
 

Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa 
 

Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har 
förutsättningar att klara av 
 

Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen 

MÄNNISKAN 

Jag visar respekt för alla människor 

Jag bekräftar och berömmer andra 

Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller 

Jag är en god förebild för ridsporten 

Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler 

 


