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Tävlingsryttarpolicy
Den lilla klubben med det stora hjärtat
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SRS:s värdegrund är:
Hästen
• Vi hanterar alla hästar med respekt och på sådant sätt som värnar om hästens
välbefinnande.
• Vi verka för att öka kunskapen om hästhållning.
• Vi tränar och tävlar utifrån hästens förutsättningar och vår egen förmåga.
Människan
• Vi strävar alltid efter att vara goda förebilder.
• Vi försöker alltid ställa upp och hjälpa varandra.
• Vi uppmuntrar till mångfald bland människor, tävlingsgrenar och inriktningar.
Vi står givetvis bakom SvRF ledstjärnor.

Klubben erbjuder
•
•
•
•
•
•

Klubben bjuder på halva startavgiften på klubbens hemmatävlingar från lokal nivå.
Klubben betalar alla lagavgifter vid deltagande i Allsvenskan (individuella starter
betalar ryttaren själv).
Bidrag till träningar, läs mer i policyn.
Bidrag till resor i samband med tävlingar, läs mer i policyn.
Under året sker även andra aktiveter där du som medlem kan vara med.
Uppmuntran till de som ställer upp som funktionärer

Tävlingsryttarpolicy
Du som tävlar för SRS representerar vår klubb på tävlingsplatsen och är vårt ansikte utåt
även i andra sammanhang som rör ridsporten. Därför är det viktigt hur du beter dig vid dessa
tillfällen för att vår klubb ska fortsätta ha ett gott rykte om sig!
•
•
•
•
•
•
•
•

Du ska alltid sätta hästens välbefinnande i centrum.
Du ska hantera hästen på ett säkert sätt.
Du ska uppföra dig väl gentemot dina tävlingskonkurrenter och funktionärer på
tävlingsplatsen.
Du ska uppföra dig väl mot föräldrar, hästskötare, lagledare och tränare.
Du ska sätt upp dina mål i relation till din och din hästs kunskap och nivå.
Du ska stötta dina klubb- och lagkompisar i både med och motgång.
Du ska gratulera din motståndare vid prisutdelningen.
Du ska givetvis följa TR.

Det finns en särskild policy för deltagande i Allsvenske lag.

