Tävlingspolicy SoRF 2013
Allmän policy
Mål
Att ha en bred representation inom alla grenar och på alla tävlingsnivåer med fokus på
sportsligt kunnande, god hästhållning och gemenskap.

Klubbens erbjudande
Vi erbjuder utbildning och träning för dem som vill tävla på olika nivåer. Ridskoleryttare
erbjuds möjlighet att tävla på klubbtävlingar på hemmaplan samt en ambition att de ska
kunna delta på lagtävlingar i olika serier. För att klubben ska kunna genomföra tävlingar
måste det finnas gott om funktionärer, därför är det viktigt att våra medlemmar hjälper till
när vi ordnar egna tävlingar. I gengäld erbjuder vi en klubbrabatt på 50 procent vid start på
hemmaplan. Ryttaren har fri uppstallning vid hemmatävling, i mån av lediga boxar, mot att
man hjälper till under tävlingsdagen.
Allt tävlande sker på egen risk, därför är det viktigt att ni ser över era försäkringar, både
ryttarens och hästens.

Krav







Som ryttare måste du, eller en förälder om du är under 13 år, ha grönt kort.
Du måste ha löst medlemskap hos SoRF
Du måste ha löst tävlingslicens för SoRF hos Svenska ridsportförbundet.
Förvissa dig om att hästen och du är i tävlingsmässigt skick och tränad för aktuell
tävling.
Det råder nolltolerans av dopning eller intagande av otillåtna preparat.
Du ska följa TR och de lokala föreskrifterna på tävlingsplatsen.

Tänk på att behandla hästen med respekt och sätta hästens välbefinnande i första hand.
Du är en reklampelare för klubben därför är ditt uppträdande viktigt. Behandla andra
(motståndare, klubbkamrater, medhjälpare och funktionärer) som du själv vill bli bemött.

Övriga rabatter
Skara Hästsport 5 % rabatt på sortimentet (utom sadlar)
SoRF Plusmedlem
Butiken på Skålltorp 10 % rabatt på sortimentet

Lagtävlanspolicy SoRF 2013
SoRF’s tävlingskommitté har enats om att denna policy ska gälla vid uttagningar av lag
under tävlingsåret 2013.

Mål
Det ska vara kul och en nyttig erfarenhet att rida i lag. Klubben ska i utbildande syfte
främja deltagandet med så många lag som möjligt. Fokus ligger på VI-känsla i laget och
inte prestation och placering.

Allmänt






Tävlingskommittéen (TK) ansvarar för att utse lagledare till alla serier.
Intresseanmälan för att rida i lag ska lämnas av intresserade ekipage till TK eller till
utsedd lagledare.
Utsedd lagledare eller TK ska innan serien startar göra en inventering för att avgöra
antal lag som ska anmälas.
Utsedd lagledare ska innan serien startar göra en inventering över vilka ekipage
som finns tillgängliga genom att personligen kontakta dem.
Utsedd lagledare ska finnas på plats på tävlingsdagen under alla omgångar. Om
lagledare inte kan närvara vid en omgång ska en ersättare utses som då närvarar
under tävlingsdagen.

Div I samt Elittävling för Ponny & Häst
Hoppning
1. Om det finns flera intresserade ekipage än antal platser i laget baseras uttagningen av
ekipage på resultat vid tidigare tävlingar på liknande nivå. Laget skall om möjligt bestå av
minst en reserv. Vem som skall avstå ordinarie plats i omgången avgörs av resultat i
förklassen. Ekipagen ska starta förklass som motsvarar lagklassens svårighetsgrad. Minst
antal fel i grundomgången premieras. För hinderfel premieras rivning före vägran.
2. För att ett ekipage ska vara aktuellt för att ingå i laget ska ekipaget ha erfarenhet att
tävla på den nivå som serien går i.

Dressyr
1. Om det finns flera intresserade ekipage än antal platser i laget baseras uttagningen på
medelprocent på senaste två tävlingarna i klass som motsvarar lagklassens
svårighetsgrad.

Övriga Serier
1. Om det finns flera intresserade ekipage än antal platser i lag ska möjlighet att anmäla
ytterligare lag undersökas. Om inte fler lag kan anmälas och/eller om antalet intresserade
fortfarande är större än antal lagplatser ska alla ges möjlighet att delta i minst en omgång.
Intresserade ekipage får rangordna vilka omgångar som de kan/helst vill rida.
Uttagningen baseras i första hand på att alla ska få rida minst en omgång och därefter på
resultat enligt policyn för Div. I.
2. Lagledaren ska delge alla intresserade ekipage laguppställning i god tid innan seriens
start.

Tänk på att det ska vara kul och en nyttig erfarenhet att vara med i lagtävling.
Det är viktigt att man hejar och är glad för andras framgångar eller stöttar vid
motgångar.

