
 

Kriterier för lagtävlan 2023 

Kungsbacka Ridklubbs mål är att ha lag på alla nivåer i alla discipliner. Klubbens alla licensierade 

ryttare är välkomna att rida i något av klubbens lag. Alla ryttare är välkomna att delta i lag på en nivå 

som ryttaren och häst/ponny är kvalificerad till. Ekipaget ska under det senaste året ha genomfört två 

felfria/godkända resultat på motsvarande nivå för den aktuella lagtävlingens finalklass. Ekipaget ska 

vara tillgänglig för seriens alla omgångar.  

På nationell nivå eftersträvar Kungsbacka Ridklubb att erbjuda kvalificerade medlemmar att delta i 

Lag- SM om tillräckligt antal lagdeltagare finns inom klubben. Om det inte finns tillräckligt med 

lagdeltagare inom klubben kan man samarbeta med andra klubbar för att få ihop ett lag. Ryttare får 

lånas in enligt förbundets regler för de olika grenarna.  

För anmälan av lag ansvarar föreningens anställda tävlingsansvarig. För varje lag ska en lagledare 

utses. Intresse för att vara lagledare anmäls till tävlingssektionen eller tävlingsansvarig, alternativt 

tillfrågas/utses lagledaren av tävlingssektionen eller tävlingsansvarig. Lagledare för elitallsvenskan 

ska inte ha en nära familjerelation kopplad till lagdeltagaren.  

Kungsbacka Ridklubb betalar alla startavgifter för lagen, dock inte för de klasser där individuell start 

genomförs.  

Lag som tävlar på distriktsnivå erhåller en lagpeng på 400 kr för varje lagmedlem och reserver, dock 

maximalt 2 400 kr per lag. Lag som tävlar på nationell nivå erhåller en lagpeng på 700 kr per 

lagmedlem, maximalt 4 200 kr per lag. Lagledaren ska ansöka om lagpeng till föreningens anställda 

tävlingsansvarig.  

Lag som rider på elitnivå, och som rider eventuell final kan ansöka om extra lagpeng för extra 

teambuilding inför finalomgången. 

Lagledare i alla lag ska rapportera från lagträning och lagtävling till föreningens anställda 

tävlingsansvarig för eventuell publicering i sociala medier.  

Kriterier för uttagning av lagdeltagare  

Uttagningen till lag sker efter följande principer: För lag i serier upp till och med division 2 får alla 

kvalificerade vara med och turas om vid lagomgångarna. Målet är att alla ska ha roligt och känna 

gemenskap. För division 1 och elitserien sker uttagningen i samråd mellan lagledare och ryttare.  

• För att ett ekipage ska vara aktuellt för lagdeltagande skall detta anses säkert i den aktuella 

lagtävlingens finalklass.   

• Lagen ska tas ut i så god tid som möjligt.  

• På distriktslagsnivå utser lagledaren lagdeltagare per omgång. Detta gäller även reserverna. 

• I nationella lag utses laget i förväg i samråd med lagledaren.  

  

  

  



  

Lagdeltagarens ansvar  

• Delta i alla omgångar, om inget annat överenskommits i samband med laguttagningen.  

• Utebli endast pga skada eller sjukdom.  

• Meddela lagledaren i så god tid som möjligt om förhinder att delta uppstår.  

• Att vara väl tränad för uppgiften och vara med på lagets gemensamma träningar.  

• Anmäla sig till klassen/tävlingen enligt lagledarens instruktioner. 

• Vara på tävlingsplatsen i god tid. Meddela lagledaren att du kommit till tävlingsplatsen.  

• Använda/bära de kläder/schabrak som anvisas.  

• Uppträda med laganda oavsett resultat av tävlingen och vara en värdig representant för 

klubben.   

• Att om dagsformen inte är bra, själv kunna avstå sin plats till en reserv, om sådan finns på 

plats.  

Lagledarens ansvar  

• Anmäla laguppställningen för varje omgång och säkerställa att det finns reserv/ersättare om 

det uppstår bortfall.  

• Ha ett förberedande möte med laget och bestämma vad som ska göras med lagpengen. För 

Elit – div III ska en gemensam träning/teambuildning arrangeras.  

• Meddela kansliet om behov av betalningar av lagstartavgifter.   

• Vara med på tävlingarna, vara tillgänglig för ryttarna och vara tillgänglig för laget.  

• Ansvar för standaret (KRK-flaggan) och ordna med schabrak, antingen klubbens egna eller 

samordna inköp av schabrak som ryttaren bekostar. 

• Egna schabrak kläder ska följa Kungsbacka Ridklubbs grafiska profil, kontakta klubbens 

anställda tävlingsansvarig för godkännande. 

• Lagledaren ansvarar för att schabrak och standar lämnas åter på klubben efter avslutad 

omgång.  

• Vara den som rapporterar från träning och tävlingsomgångarna till Kungsbacka Ridklubbs 

anställda tävlingsansvarig för eventuell publicering på sociala medier. 

• Eventuella sponsorer ska diskuteras med klubbens anställda tävlingsansvarige. 
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