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Harplinge Ridklubb 

Policy allsvenskan ELIT 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.  

 

Laghoppning Elit 

● Att deltaga 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 lag. 

● Lagdeltagaren ska acceptera lagledarens beslut. 

● Lagdeltagaren ska meddela förhinder i god tid.  

● Tävlingskommittén utser lagledare. 

● Lagledaren är ensam beslutsfattare av att utse laget. Det är även lagledarens uppgift att utse 

en eventuell reserv till varje omgång. Reserv ska vara uttagen i samband med laguttagningen.  

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

alla startat i lagklassen. Dvs även reserver ska tas med.  

● De schabrak som klubben tillhandahåller ska användas i samband med deltagande. 

● 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” 

● Klubben betalar avgifterna för lagklassen. 

 

Ekonomiskt bidrag till ryttare samt av lagledare utsedd reserv 

• Veterinäravgift för ridande lagmedlemmar plus eventuellt en utsedd reserv  

• Vid flerdagarstävling betalar klubben 50 % av kostnaden för boxplats åt lagets hästar inkl. en 

reserv.  

• Milersättning enligt Skatteverkets riktlinjer med 50 % av fastställd summa. Milersättning 

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

milersättningen från hemmet. 
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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.  

 

 

Vinstpremier (gäller bara ridhäst) 

Eventuella vinstpengar fördelas enligt följande: 

Ryttare samt reserv tilldelas 1 andel vid varje omgång. Ridklubben tilldelas 1 andel vid varje omgång. 
Tillsammans 6 andelar/omgång (om 4 ryttare rider i laget och reserv finns med). 

Alla prispengar från omgångar, semi samt final räknas ihop och fördelas på antalet andelar man 
samlat ihop, efter avslutad serie. 

Om den sammanlagda vinstsumman som tillfaller ridklubben överstiger klubbens totala kostnader 
för laget, fördelas den delen som överstiger kostnaderna på ryttarna enligt ovanstående princip. 

Elitryttare - Förebilder i ridklubben 

Vi är glada att ha elitryttare i vår förening och ni är alla ambassadörer, förebilder och inspirerar våra 

övriga medlemmar.  

Vi skulle därför vilja att ni medverkar vid aktivitet anordnat av klubben där ni delger er kunskap och 

kompetens när tillfälle ges.  

Lagledaren 

● 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 skall vara över 18 år. 

● Ansvarar för att anmäla klubbens lag till respektive omgång 

● Lagledaren är ensam beslutsfattare av att utse laget. Det är även lagledarens uppgift att utse 

en eventuell reserv. Reserven ska vara uttagen i samband med laguttagningen för varje 

omgång.   

● Infinna sig i god tid på tävlingsplatsen 

● Ska finnas behjälplig vid bangång och framhoppning 

● Lagledaren ansvarar för att lämna in lagblanketten i rätt tid enligt aktuella regler 

● Har ansvar för att klubbmaterial exempelvis schabrak delas ut och samlas in till/från 

lagdeltagarna.  

● 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.  

 

 

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.  


