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Harplinge Ridklubb 

Policy allsvenskan div 1-3 hoppning o dressyr 2023 

 

Ryttaren som representerar HRK ska uppvisa ett gott sportmanship och 

horsemanship, detta innebär att man följer Svenska Ridsportförbundet/HRKs 

policys enligt följande. 

 

● Ha god kännedom om Svenska ridsportförbundets Tävlingsreglemente, ”Code of conduct.” 

samt ”Ledstjärnor”. 

● Vid minderårig tävlingsdeltagare är målsman ansvarig för att barnet uppfyller dessa policys. 

● Vi representerar alla samma klubb och hejar fram varandra på tävling.  

● Vid dåligt uppförande i samband med tävling samt på sociala medier kommer klubben att 

agera.  

 

Policy laghoppningar/dressyr 

● Att delta i ett lag är en ära. Ryttare förväntas göra sitt bästa för laget både på och utanför 

banan. 

● Innan första omgången kallar representant för klubben till möte för de som anmält sitt 

intresse att rida i respektive lag. 

● Laget ges möjlighet att hitta på en aktivitet där klubben betalar 150;- per lagdeltagare. Laget 

får själva ansvara för att genomföra aktiviteten. 

● Alla som deltar i divisionsridning får låna schabrak på tävlingsdagen.  

● Klubben bekostar inte lagjackor. Vill laget ta fram egna profilkläder ska detta göras i samråd 

med sponsorgruppen och godkännas av styrelsen. Klubben betalar klubbryck på rygg och 

bröst ” Harplinge ridklubb och allsvenskan” 

● Lagdeltagaren ska acceptera lagledarens beslut. 

● Lagdeltagaren ska meddela förhinder i god tid.  

● Tävlingskommittén utser lagledare. 

● Lagledaren är ensam beslutsfattare av att utse laget från div 2 och uppåt. Det är även 

lagledarens uppgift att bestämma om vi ska ha någon reserv och då utse ett ekipage.  

● Vid inlägg på sociala medier i samband med lagtävling skall alla i laget nämnas även om inte 

alla startat i lagklassen. Dvs även dagens reserv skall tas med.  

● Klubben betalar avgiften för lagklassen.  

● Ev. individuella starter i lagklasser betalar ryttaren själva. 

• Veterinäravgift för ridande lagmedlemmar plus en utsedd reserv betalas av klubben 

• Milersättning utbetalas för tävlingsplatser utanför Halland. Ersättning enligt Skatteverkets 

riktlinjer med 50 % av fastställd summa till och från tävlingsplatsen. Milersättning utgår från 

klubbens hemort. Bor du närmare tävlingsplatsen än klubbens hemort utgår milersättningen 

från hemmet. 

• Vid flerdagars lagtävling utanför Halland betalar klubben 50 % av kostnaden för boxplats åt 

lagets hästar inkl. en reserv. 
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Alla utlägg ska redovisas på underlag från klubben, som finns att hämta klubbens hemsida. 

Redovisning ska ske i direkt anslutning till när allsvenskan är avslutad.  

 

Division 3  

● För att få starta i division 3 ska ekipaget ha genomfört en grundomgång (kommit i mål) på 

aktuell höjd/program för divisionen. 

● Alla som vill delta i division 3 och uppfyller ovanstående kriterier ska ges möjlighet att rida. 

● Alla får rida minst en omgång, därefter vid oenighet avgör lotten vilka som rider ytterligare 

omgångar. 

● Laguttagning ska vara klar i god tid, absolut senast innan anmälningstiden utgår för aktuell 

tävling. 

● Vid en eventuell finalomgång är det lagledarens ansvar att ta ut laget. Det ska inte baseras på 

resultat i framridningsklassen eller tidigare resultat utan på lagledarens helhetsintryck av 

ekipaget.  

● Om det ingår individuell start betalar ryttaren den delen själv. 

Division 2 

● För att få starta i division 2 ska ekipaget ha genomfört en grundomgång (kommit i mål) på 

aktuell höjd/program för divisionen. 

● Lagledaren är ensam beslutsfattare av att utse laget samt ev. en reserv. 

● Vid en eventuell finalomgång är det lagledarens ansvar att ta ut laget. Det ska inte baseras på 

resultat i framridningsklassen eller tidigare resultat utan på lagledarens helhetsintryck av 

ekipaget.  

 

Division 1 

● För att få starta i division 1 ska ekipaget ha genomfört en grundomgång (kommit i mål) på 

aktuell höjd/program för divisionen. 

● Lagledaren är ensam beslutsfattare av att utse laget samt ev. en reserv. 

● Vid en eventuell finalomgång är det lagledarens ansvar att ta ut laget. Det ska inte baseras på 

resultat i framridningsklassen eller tidigare resultat utan på lagledarens helhetsintryck av 

ekipaget.  
● Lagdeltagare plus utsedd reserv, delar på eventuella vinstpremier.  

 

Lagledarens roll 

● Gå igenom syftet med att rida i divisioner i enlighet med ”Bestämmelserna för allsvenskan i 

Hallands län” och vid behov även Svenska ridsportförbundets bestämmelser. 

● Lagledaren skall vara väl påläst i aktuella regler och se till att de följs, samt följa klubbens 

policy gällande allsvenskan. 

● Lagledaren är ensam beslutsfattare av att utse laget i division 2 och uppåt. 

● Se till att lagdeltagarna är reglementsenligt klädda vid en ev defileringen. 

● Infinna sig i god tid på tävlingsplatsen. 

● Ska finnas behjälplig vid bangång samt på framridningen.  
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● Lagledaren ansvarar för att lämna in lagblanketten i rätt tid 

● Har ansvar för att material exempelvis schabrak delas ut och samlas in till/från lagdeltagarna.  

● Lagledaren skall vara över 18 år. 

● Ersättning till lagledare enligt följande: Milersättning från hemorten enligt skatteverkets 

riktlinjer. Traktamente utbetalas enligt skatteverkets riktlinjer. Om övernattning krävs 

betalas max 500 kr/natt ut.  


