
Riktlinjer för lagdeltagande i Älmhult Linnébygdens Ridklubb 
 
Lagtävlan 
Att tävla lag är gemenskap. Lagtävlingarnas främsta syfte är skapa en rolig och givande 
aktivitet för alla berörda, en möjlighet att komma tillsammans, ha roligt och umgås. 
Gemenskapen och lagandan är viktigare än tävlingsresultaten som sådana, vi är ett lag och 
alla hejar och stöttar varandra, alla kan bidra.  
Alla medlemmar som löst licens för Älmhult Linnébygdens Ridklubb är välkomna att tävla i 
lag. Alla, såväl nya som gamla medlemmar, konkurrerar om platserna på lika villkor. Att 
rida i lag innebär att sätta laget och klubben främst, det är klubben som har framgång eller 
motgång, inte den enskilde ryttaren. Laget före jaget. Alla kan ha mindre bra dagar men det 
är inget som vi låter gå ut över häst, föräldrar, lagkamrater, medhjälpare, 
tävlingsfunktionärer eller andra omkring oss, och heller ingenting som ska kunna vändas 
emot den enskilda ryttaren. 
För att klubben skall anmäla lag krävs det minst 5 ekipage som anmält sitt intresse att 
delta i den aktuella serien (fullt lag + minst 1 reserv), samt en lagledare som styrelsen anser 
lämplig för det aktuella uppdraget. Lagledaren bör inte ha familjerelation till lagryttare. Om 
mer än ett lag ska anmälas i samma serie krävs att alla lag är fulla vid alla deltävlingar, 
samt minst 1 reservryttare. I annat fall är det bättre att kraftsamla med ett lag, då 
oförutsedda förhinder att delta i tävlingar kan dyka upp. 
Om klubben deltar med mer än ett lag i samma serie skall ekipagen fördelas på lagen så att 
lagen så långt som möjligt blir jämna och har samma chanser. Denna huvudregel kan 
frångås vid finalomgång eller vid deltagande i de högre divisionerna. 
Utgångspunkten för laguttagning i division 2 och 3 är att alla intresserade ekipage som är 
kvalificerade för deltagande i lag enligt nedan ska få möjlighet att rida i laget minst en 
omgång. Alla dessa räknas som lagmedlemmar, oavsett om ekipaget inte har möjlighet att 
starta någon omgång. 
 
 
Genomförande 
Division 3: Här har vi roligt tillsammans! Även ekipage utan tidigare tävlingserfarenhet, 
men som anses redo att starta på aktuell nivå, välkomnas. Inga lag skall toppas, gäller 
både häst och ponny. Vid fler än fyra ryttare per lag turas man om så att alla får delta så 
rättvist som möjligt i de olika omgångarna. Laget/lagen bestäms på plats på tävlingsdagen, 
men preliminär laguttagning kan med fördel ske i förväg och kommuniceras till samtliga 
ekipage i god tid, innan anmälningstiden till den aktuella omgången går ut. 
 
Division 2 och uppåt: För att vara aktuell för lagdeltagande ska ekipaget, före 
anmälningstiden till serien utgår, ha genomfört minst en start med godkänt resultat (felfri 
grundomgång i hoppning, uppnått minst 60% i dressyr) på den aktuella nivån för lagseriens 
finalklass under den senaste 12-månadersperioden. Lagledaren avgör tillsammans med 
lagdeltagarna om hur laguttagningen till respektive omgång ska gå till. I det fall laget/lagen 
bestäms på plats på tävlingsdagen skall uttagningen inte enbart basera sig både på 
ekipagens dagsform och resultat i eventuell förklass, utan även på ekipagens tidigare 
resultat och stabilitet.  
 
 
Lagledaren 
I rollen som lagledare ingår att: 

× Verka för en god laganda och gemenskap där alla känner delaktighet. Alla har något 
att tillföra. 

× Vara ett gott föredöme och en god representant för ÄLiRK. 
× Uppvisa utdrag ur belastningsregistret, enligt Lag (2013:852) om registerkontroll av 

personer som ska arbeta med barn 
× Vara medlem i ÄLiRK, ha genomfört ”Basutbildning” för ridsportens ledare, samt 

gärna inneha Grönt Kort.  
× Anordna så att lagaktivitet genomförs, gärna innan första omgången. 



× Vara med på samtliga lagtävlingar, vara tillgänglig för ryttarna och ha koll på laget. 
Vid förhinder skall ersättare utses i så god tid som möjligt, samt meddelas till 
ryttarna. 

× Ansvara för laguttagning och anmäla lag till arrangerande klubb i samband med 
omgången. Vid oenigheter om laguttagning är det lagledarens åsikt som gäller. 

× Ansvara för att anmäla lag i TDB. Ridklubbens kassör för över pengar till den person 
som lagt ut för lagavgiften. Lagledaren meddelar kassören belopp och vilket konto 
pengarna ska sättas in på, samt ansvarar för att redovisa kvitton på betalda 
lagavgifter till kassören efter avslutad serie. Även eventuella tilldelade lagpremier 
skall redovisas till kassören. 

× Ansvara för att lagschabrak delas ut till deltagarna innan tävling och att de samlas 
in tvättade och rena efter tävling 

× Rapportera placeringar till klubbens webmaster, gärna med bild på laget, för 
publicering på hemsida och/eller klubbens officiella sociala medier. 

 
 
Lagdeltagare 
Lagdeltagarens (målsman för minderåriga) åtaganden 

× För att ett ekipage ska vara aktuellt för lagdeltagande skall detta anses kunna 
genomföra den aktuella klassen på ett säkert sätt. 

× Vara tillgänglig för deltagande i alla omgångar, om inget annat överenskommits i 
samband med laguttagningen. Även vara beredd att kunna hoppa in med kort varsel 
om laget inte är fullt. Lagtävlande går före annat tävlingsdeltagande. 

× Ryttare som anmält och accepterat att deltaga i lagtävling ställer sig tillfullo bakom 
av lagledningen gjord laguttagning. 

× Ansvarar för att licenser, vaccinationer, eventuella mätintyg och liknande är OK. 
(Vid deltagande på häst/ponny ägd av ridklubben ansvarar ridklubben för att 
hästens samtliga papper är i sin ordning) 

× 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 tävling samt att vara på tävlingsplatsen i god tid. Meddela lagledaren 

att du kommit till tävlingsplatsen. 
× Använda av klubben/lagledaren tillhandahållet klubbschabrak i lagklassen, gärna 

även vid ekipagets övriga starter. 
× Visa gott horsemanship och uppträda trevligt mot alla 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. 
× Ryttaren/målsman skall aktivt bidra till ÄLiRK’s verksamhet vilket bl.a kan ske 

genom att ideellt ställa upp på klubbens aktiviteter. 
 

 
Klubbens åtaganden 

× Lägga ut information på sociala medier om möjlighet till lagtävlan och genom detta 
ta in intresseanmälningar. 

× Anmäla lag samt för lagen uttagen lagledare till den/de aktuella serierna till 
distriktet/förbundet innan anmälningstiden för respektive serie gått ut. Endast i 
undantagsfall kan lag efteranmälas, då efter styrelsebeslut.  

× Klubben betalar startavgifter i alla divisioners lagklasser, dock ej förklasser eller 
individuella starter. 

× Tillhandahålla klubbschabrak, samt eventuella andra profilsaker, till låns åt 
samtliga lagdeltagare. Denna utrustning tillhör ridklubben, och skall återlämnas 
efter avslutad serie, eller efter överenskommelse. 

× Erbjuda tidsbokning av ridhus vid organiserad träning inför lagtävlan 
(anläggningsavgift skall erläggas av deltagare) 

× Publicera lagens resultat på klubbens hemsida och/eller officiella sociala medier (i 
dagsläget Instagram samt Facebook) 

× Fördela eventuella premier enligt separat regelverk, efter att samtliga serieomgångar 
i den aktuella serien genomförts. 


