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Följande gäller alla SRS lag som deltar i Allsvenskan: 

Allmänt 

SRS ambition är att anmäla ett lag/division och disciplin årligen. Om många intresserade 

ryttare finns kan flera lag anmälas.  

Det ska vara roligt och givande att rida i lag. Men det är lätt att man ställer för höga krav på 

sig själv och sin häst/ponny. Så därför rekommenderar vi att man tidigare har tävlat de 

aktuella klasserna/höjderna med gott resultat tidigare. Men samtidigt ska man inte vara kvar 

på för låga nivåer utan ge plats åt nya ekipage som vill rida i lag. 

För unghäst gäller att hästen ska vara kvalad innan man anmäler sitt intresse av att vara 

med i ett lag, samt att tränaren anser att hästen är redo att gå i avdelning A.  

Klubb- och lagkänslan stärks genom lika klädsel och ser trevligt ut. SRS har inte de 

ekonomiska möjligheterna gå in och betala ex. jackor så dess måste finansieras genom 

sponsring eller att lagdeltagarna betalar det själva. 

Det är helt ok att inte vilja rida i lag. Ingen skall utsättas för påtryckning eller oschysst 

bemötande pga. ovilja att delta i lagtävling. 

Lagdeltagare 

• Du ska anmäla ditt intresse om att rida i lag inom den tid och på sådant sätt som 
tävlingssektionen har bestämt.  

• Din anmälan till lagdeltagande är bindande. Enbart egen eller hästens sjukdom är 
godtagbara förhinder. Man deltar i lag för att det är roligt att tävla ihop, men det 
innebär också ett ansvar att inte lämna laget i sticket under pågående omgångar. 

• Du som lagdeltagare representerar SRS och det innebär att alla (även föräldrar, 
hästskötare mm) måste ha ett trevligt och sportmannamässigt beteende på 
tävlingsplatserna. Ditt beteende blir klubbens rykte! 

• Bidra till en glad och avslappning stämning i laget. 

Lagledare 

• Du ska ha god kunskap om TR och de Allsvenskeregler som distriktet har satt upp. 

• Du ska som lagledare tillsammans med deltagarna bestämma: 
o Hur sker uttagning vid fler intressenter än laget kräver? 
o Vad tycker deltagarna om att toppa laget inför sista omgången? 
o Hur fördelas eventuella segertäcken? (Klubben kan inte köpa in extra täcken) 

Detta för att förebygga oklarheter/osämja under säsongen.  

• Du ska se till att anmäla lag och anmälningsavgiften betalas enligt de regler som 
finns. 

• Tillsammans med lagdeltagare planera och samordna ev. gemensamma aktiviteter 

• Bidra till en glad och avslappnad stämning i laget. 

• Skicka referat med bilder till redaktören för SRS hemsida. 
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