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Rastaborg RK´s policy vid lagtävlingar
Allmänt
* Alla intresserade vars häst/ponny av lagledarna före seriens start bedöms ha kapacitet att delta skall
beredas plats i division III-I lagen vid något tillfälle under säsongen om det totala antalet tillgängliga platser
räcker till. Detta gäller ej elitlag eller division I om elitserielag inte finns.
* Klubben ersätter uppstallningskostnad för ekipage som deltar i Lag-SM.

Lagledare
* Lagledarna tar före första omgången ut en trupp som uppfyller kraven för respektive serie. Se dock Div III
och II ponnyhoppning
* Uttagning sker omgång för omgång av lagledaren enligt principen kapacitet, jämnhet och säkerhet.
* Lagledare som leder elitserier disponerar även ryttare från lägre divisioner om det skulle anses
nödvändigt.
* Lagledarens beslut är alltid definitivt och kan inte överklagas.

Ryttare
* Det åligger på ryttaren att hålla sig informerad och anmäla i god tid till förklasser.
* Var och en ansvarar för sin egen framridning och eventuella starttid.
* Om man önskar hjälp så meddelar man lagledaren i god tid.
* Om man inte kan delta är det ryttarens skyldighet att meddela lagledaren snarast.
* Det åligger ryttaren att meddela lagledare om tävlingsresultat samt vara färdigkvalad innan allsvenskans
start.
* Ryttare som deltagit i av klubben betalda träningstillfällen inför allsvenskan ska vara tillgänglig för
uttagning till samtliga omgångar. Ryttare som prioriterar andra tävlingar istället för allsvenskeomgångar kan
komma att bli återbetalningsskyldiga för träningstillfällen.
* Ekipage som företräder klubben vid lagtävling bör bära följande utrustning:
- Klubbjacka i klubbens färger
- Klubbschabrak
Om ekipaget saknar relevant utrustning kontaktas lagledaren.
* Lagledare, ryttare och föräldrar som representerar Rastaborgs RK skall uppträda på ett ansvarsfullt och
trevligt sätt mot varandra, hästarna/ponnyerna samt övriga medtävlande.
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Div 3 hoppning – ponny (LD stil & LD+5 stil)
* Så många som möjligt ska få vara med.
* Ekipage skall ha genomfört minst en klubb- eller lokaltävling på motsvarande nivå.
* Ekipage från ridskolan skall ha fått godkänt från tränare/ägare.
* Ryttaren ska delta på minst en av eventuellt flera träffar.
* Lagledaren samlar truppen i god tid innan lagklassens början för att gå igenom startordningen.
*Laget (en) går banan till lagklassen gemensamt med lagledaren
*Uttagning av lag tas ut på förklass

Div 2 hoppning – ponny (LC & LC+5)
* Ekipage skall ha tävlat på motsvarande nivå utanför klubb
* Ekipage från ridskolan skall ha fått godkänt från tränare/ägare.
* Ryttaren ska delta på minst en av eventuellt flera träffar.
* Lagledaren samlar truppen i god tid innan lagklassens början för att gå igenom laguttagning/
startordningen.
* Laget (en) går banan till lagklassen gemensamt med lagledaren.
* De fyra bästa/stabilaste ekipagen i förklassens grundomgång utgör laget, dvs lagledaren utser laget på
tävlingsplatsen.

Div 1 hoppning – ponny (Lätt B, Lätt B och Lätt A)
* För att vara aktuell för truppen bör man ha tävlat på motsvarande nivå som serien rids.
* Ekipage från ridskolan skall ha fått godkänt från tränare/ägare.
* Ryttaren ska delta på minst en av eventuellt flera träffar.
* Lagledaren samlar truppen i god tid innan lagklassens början för att gå igenom startordningen.
* Laget (en) går banan till lagklassen gemensamt med lagledaren.
* Laget tas ut efter resultat & stabilitet men med mer hänsyn till att fler ska få vara med (se elit).

Elitserien hoppning – ponny (LA, LA+5 & MsvB)
* För att vara aktuell för truppen bör man ha genomfört motsvarande klasser på regional/nationell tävling.
* Ekipage från ridskolan skall ha fått godkänt från tränare/ägare.
* Anser lagledaren att man inte har trupp som till fullo uppfyller kraven för elitserien kan eventuellt ryttare
lånas från annan förening som inte har ett elitlag.
* Ryttaren ska delta på minst en av eventuellt flera träffar
* Lagledaren samlar truppen i god tid innan lagklassens början för att gå igenom startordningen
* Laget tas ut efter resultat & stabilitet.
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Div 3 dressyr – ponny (LC:1 & LB:1)
* Så många som möjligt ska få vara med.
* Ryttaren ska delta på minst en av eventuellt flera träffar.
* Lag och startordning tas ut på programridningsträning före första startomgång och meddelas av lagledare

Div 2 dressyr – ponny (LB:1 & L:B3)
* För att vara aktuell för truppen bör man ha startat i motsvarande klass som serien rids i med godkänt
resultat
* Ryttaren ska delta på minst en av eventuellt flera träffar.
* Lagledare meddelar laguttagning och bestämd startordning på samling innan tävling
* Lagledaren är på plats till första ekipages framridning
* Lagdeltagare är på plats när första ekipage i lag startar

Div 1 dressyr – ponny (Lätt B bed A:1a; Lätt A bed A:1a, rids med koefficient 1,5)
* För att vara aktuell för truppen bör man ha startat i motsvarande klass som serien rids i med godkänt
resultat.
* Ryttaren ska delta på minst en av eventuellt flera träffar.
* Lagledare meddelar laguttagning och bestämd startordning på samling innan tävling
* Lagledaren är på plats till första ekipages framridning
* Lagdeltagare är på plats när första ekipage i lag startar
* Laget tas ut efter resultat & stabilitet men med mer hänsyn till att fler ska få vara med (se elit).

Elitserien dressyr – ponny (Lagtävlansprogram för Ponnyallsvenskan; Lätt A:P1)
* För att vara aktuell för elitserien bör man ha startat motsvarande klasser på tävling med godkänt resultat.
* Ryttaren ska delta på minst en av eventuellt flera träffar.
* Lagledare meddelar laguttagning och bestämd startordning på samling innan tävling
* Lagledaren är på plats till första ekipages framridning
* Lagdeltagare är på plats när första ekipage i lag startar
* Laget tas ut efter resultat & stabilitet.

Som lagledare för Rastaborg RK´s ryttare förväntas du:
* Anmäla lag till Stockholms Ridsportförbund (via tävlingssektionen).
* Ansvara för att hålla i minst en upptaktsträff med deltagande ryttare innan första lagomgången.
* Vara insatt i tävlingsreglementet i respektive gren.
* Anmäla lag till varje tävling samt informera klubbens kassör om ev betalning för lagklass.

