Policy för lagtävlan

ERK:s vision är att lagtävlan ska ge
gemenskap inom föreningen och bidra till
lärande och utveckling för deltagarna.

För att deltaga i ERK:s lag bör ekipage ha uppnått minst 60 %/en felfri runda i den klass som
lagklassen rids i. Undantag kan göras om auktoriserad tränare intygar att ekipaget är redo för
aktuell klass. Ekipaget ska vara tränat för att utföra uppgiften.
Utgångspunkten för laguttagning i division 2 och 3 är att alla intresserade ekipage som är
kvalificerade för deltagande i lag enligt ovan ska få möjlighet att rida minst en omgång.
Uttagning sker i god tid före respektive omgång och bör inte baseras på resultat i
framridningsklass. Lagledare ska senast en vecka före anmälningstidens utgång meddela
samtliga intresserade om vilka ryttare som ska rida i laget och vilka ryttare som är reserver till
den aktuella omgången.
Lagledaren ansvarar för att anmäla laget till respektive omgång, kommunicera med
lagmedlemmar, rapportera resultat för publicering på hemsida mm och fylla i blanketten för
återbetalning av avgifter till lagmedlemmarna.
Alla intresserade som uppfyller kvalificeringskraven räknas som lagmedlemmar, oavsett om
ekipaget inte har möjlighet att starta någon omgång.
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ERK står för ridhushyra vid organiserad träning inför lagtävlan.
ERK står för anmälningsavgift för framridningsklass alternativt individuell start i
lagklassen för deltagande lag samt en reserv i dressyr/två reserver i hoppning samt
veterinäravgift när det krävs för start i lagklass.
ERK står för halva licenskostnaden för de ryttare som deltar i det lag som deltar i den
högsta serie där ERK har lag (dock lägst div 1), inom respektive hoppning och dressyr
samt ponny och häst.
Alla som deltar i något av ERK:s lag får ett schabrak att använda vid lagtävlan.
Det finns en ”uppmuntranspeng” om 100 kr/ryttare och lagledare, som kan användas
för träning eller aktivitet för att främja laganda och sammanhållning.
”Uppmuntranspengen” ska nyttjas under den termin som aktuell serie rids.

